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Пленум вніс зміни до Положення та складу Науково-консультативної ради  
і задовольнив заяву судді

На черговому засіданні Пленум Вер ховного 
Суду України, розглянувши подання Голови 
Верховного Суду України Ярослава Романюка, 
постановив внести до Положення про Науково-
консультативну раду при Верховному Суді 
України (НКР), затвердженого постановою 
Пленуму Верховного Суду України від 16 верес-
ня 2011 р. № 5, зміни щодо обрання голови, його 
заступника та вченого секретаря. Вони відтепер 
обиратимуться з числа суддів Верховного Суду 
України та працівників апарату Суду, які мають 

науковий ступінь доктора або кандидата юри-
дичних наук, та звільнятимуться Пленумом Суду 
шляхом відкритого голосування.

У результаті першого такого голосування го-
ловою НКР обрано заступника Голови Верховного 
Суду України — секретаря Судової палати в адмі-
ністративних справах, к. ю. н. Віктора Кривенка, 
заступником голови — суддю Судової па-
лати у цивільних справах, к. ю. н. Василя 
Гуменюка, вченим секретарем переобрано 
наукового консультанта управління забезпечен-

ня діяльності Судової палати в адміністратив-
них справах, к. ю. н. Олександра Константого. 
Внесено також зміни до персонального  
складу НКР.

А на наступному засіданні Пленуму Верхов-
ного Суду України розглянуто заяву судді 
Верховного Суду України Миколи Патрюка про 
звільнення його з посади заступника секретаря 
Судової палати у цивільних справах. У резуль-
таті таємного голосування більшістю голосів 
заяву було задоволено.

Перше засідання секції новообраної Науково-консультативної ради

26 червня відбулося перше засідання секції 
Науково-консультативної ради при Верховному 
Суді України (за адміністративно-правовою спе-
ціалізацією), на якому обговорено актуальні 
питання проблематики вирішення Верховним 
Судом України справ, пов’язаних із повернен-
ням з Державного бюджету України помилково 
та/або надмірно зарахованих митних та інших 
платежів, контроль за справлянням яких покла-
дається на митні органи. 

Участь у заході взяли заступник Голови 
Верховного Суду України — секретар Судової 
палати в адміністративних справах,  к. ю. н., 
голова Науково-консультативної ради при Вер-
ховному Суді України (НКР) Віктор Кривенко, 
заступник секретаря Судової палати в адміні-
стративних справах Олександр Терлецький 
та судді цієї Судової палати Микола Гусак, 

Олександр Коротких, к. ю. н. Олег Кривенда, 
Віктор Маринченко, Петро Панталієнко, 
к. ю. н. Олександр Прокопенко, Юрій Тітов.

Від представників юридичної нау-
ки й практики думки і погляди щодо підходів 
до вирішення складних питань правозастосу-
вання висловили професор кафедри адміні-
стративного права Київського національ ного 
університету імені Тараса Шевченка, д.ю.н. 
Воло димир Бевзенко, науковий кон суль-
тант управ ління забезпечення діяль ності 
Судової палати в адміністративних справах 
Верховного Суду України, к.ю.н., вчений се-
кретар НКР Олександр Константий, суд-
дя Вищого адміністративного суду України 
Катерина Леонтович, проректор із наукової 
роботи Класичного приватного університету 
(м.  Запоріжжя), д. ю. н. Антон Монаєнко,  

завідувач кафедри адміністративного права 
та адміністративної діяльності Національного 
юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого, член-кореспондент НАПрН України, 
д. ю. н. Василь Настюк,  доцент кафедри 
фінансового права Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, к. ю. н. 
Сергій Очкуренко,  науковий співробітник 
Науково-дослідного інституту приватно-
го права і підприємництва НАПрН України, 
к. ю. н. Володимир Перепелюк, заступник 
начальника відділу забезпечення роботи 
IV  судової палати Вищого адміністративно-
го суду України Антон Поляничко,  науко-
вий консультант управління забезпечення 
діяльності Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного Суду України,  
к. ю. н. Тарас Якімець.



«ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ СУДДІВСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ,  
ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ЯК СКЛАДОВА  
СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ»
Круглий стіл з такою назвою відбувся у Верховному Суді України. Захід організовано Верховним Судом 
України в рамках проекту Ради Європи «Посилення незалежності, ефективності та професіоналізму судової 
влади в Україні», що здійснюється за фінансової підтримки уряду Королівства Швеція

Відкрив круглий стіл Голова Верхов-
ного Суду України Ярослав Романюк, 
який подякував представникам орга-
нів Ради Європи (РЄ), міжнародним 
 експертам, уряду Королівства Швеція за 
організацію та участь у заході й запросив 
присутніх до активного обговорення ак-
туальних  проблем.

З доповідями виступили народні 
депутати України, зокрема член Комі-
тету Верховної Ради України з питань 
верховенства права та правосуддя, 
член Вищої ради юстиції Сергій Вла
сенко, секретар Комітету Верховної 
Ради України з питань правової полі-
тики Наталія Агафонова, представник 
України у Європейській комісії «За де-
мократію через право» (Венеціанська 
комісія), заступник члена Постійної 
делегації у Парламентській асамблеї 
РЄ Володимир Пилипенко. Народні 
депутати зауважили, що стандарти 
функціонування судової влади не за-
кладені на конституційному рівні і що 
необхідно зберегти баланс між тим, 
чого Украї на потребує для проведення 
реформ, та тим, що вона може отрима-
ти від  європейських інституцій. Заступ-
ник міністра юстиції України Руслан 
Рябошап ка  наголосив, що здійснення 
судової реформи в Україні має стати од-
ним із пріоритетів державної політики.

Представники міжнародних орга-
нізацій та РЄ звернули увагу на те, що 
незалежність судової влади є важли-
вою для функціонування правового 
суспільства. На думку Надзвичайного і 
Повноважного Посла Королівства Шве-
ція в Україні Андреаса фон Бекерата, 
для успішного проведення судової ре-
форми потрібно створити передумови, 
які виключатимуть корупцію і забезпе-
чуватимуть верховенство права.

Керівник департаменту з питань 
правосуддя та правового співробітни-
цтва РЄ Ханне Юнкер зазначила, що 
відповідно до європейських стандартів 
першочергове завдання судової вла-
ди — це надання якісних судових послуг 
населенню. Основні проблеми судової 
влади у тій чи іншій мірі існують у всіх 
державах РЄ та охоплюють втручання 
виконавчої влади в роботу судової сис-
теми, недовіру людей до судів, надмірну 
тривалість судового провадження, ко-
рупцію, хронічне невиконання судових 
рішень, політизацію судових органів.

Спеціальний представник Генераль-
ного секретаря РЄ Йорун Шоккен
брук звернув увагу на те, що, хоча 
реформування судової влади — най-
менш суперечлива частина загаль-
ного пакету реформ в Україні, але 
більшість зобов’язань не виконано 

і майже відсутній прогрес у цьому  
напрямі.

Заступник керівника департаменту 
з питань виконання рішень Європей-
ського суду з прав людини (ЄСПЛ) Ко-
мітету міністрів РЄ  Фредрік Сундберг 
ознайомив учасників заходу з діяль-
ністю цього Комітету як керівного ор-
гану РЄ, до складу якого входять пред-
ставники 47  держав-членів. Комітет 
міністрів — це міждержавна інсти-
туція, яка здійснює контроль за вико-
нанням рішень ЄСПЛ та дотриманням 
державами-членами РЄ Конвенції про 
захист прав людини і основополож-
них свобод. Стосовно України з 1997 р. 
було прийнято 962 рішення ЄСПЛ, і на 
сьогодні залишаються невиконаними 
переважна їх кількість. Доповідач на-
голосив, що 127 із цих рішень вказують 
на структурні проблеми, що потребу-
ють законодавчого вирішення. Експерт 
схвалив зменшення прокурорського 
впливу на суддів.

Професор із прав людини, директор 
Адвокатського центру з прав людини 
Міддлсекського університету (м. Лондон) 
Філіп Ліч розглянув питання європей-
ських стандартів правосуддя як основних 
принципів під час слухання справи в ЄСПЛ 
на прикладі справи «Олександр Волков 
проти України». Зокрема, з огляду на 



порушення статей 6 та 8 Конвенції ЄСПЛ 
ухвалив безпрецедентне зобов’язальне 
рішення про поновлення судді на посаді.

Про питання дисциплінарної відпові-
дальності судді у справі «Олександр Вол-
ков проти України» розповів керівник Го-
ловного управління з питань судоустрою 
та правової політики Адміністрації Пре-
зидента України Олександр Волков, 
який порушив питання про необхідність 
встановлення чітких критеріїв правової 
визначеності суддівської діяльності.

Темі стандартів, які розробляються 
Консультативною радою європейських 
суддів (КРЄС) стосовно незалежності 
судової влади та порівняльному огля-
ду судових систем у Європі, присвятив 
свою доповідь президент Міжнародної 
асоціації суддів, голова місцевого суду 
Флорідсдорфа Герхард Райсснер. Про 
діяльність та висновки КРЄС розповів 
співсекретар КРЄС та Консультативної 
ради європейських прокурорів (КРЄП) 
Арташес Мелікян.

Під час другої частини засідання 
його учасники обговорили конститу-
ційні й законодавчі реформи щодо су-
дової влади України та їх відповідність 
 європейським стандартам незалеж-
ності, ефективності та професіоналізму 
судової влади. Із доповіддю «Рефор-

мування ролі й функцій Верховного Суду 
України та європейські стандарти» ви-
ступив Голова Верховного Суду України 
 Ярослав Романюк, який, зокрема, по-
інформував про пропозиції Верховного 
Суду України Тимчасовій спеціальній 
комісії Верховної Ради України з питань 
підготовки законопроекту про внесен-
ня змін до Конституції України. Ярослав 
Романюк нагадав, що ці пропозиції, 
кожна з яких базується на відповідних 
міжнародних стандартах у галузі судо-
чинства, прав та свобод людини, судді 
Верховного Суду України детально об-
говорили й схвалили на Пленумі. Голова 
Верховного Суду України звернув увагу 
на необхідності відновлення в Україні 
триланкової системи судів загальної 
юрисдикції на чолі з Верховним Судом 
України з метою спрощення доступу 
громадян до суду, забезпечення судо-
вого розгляду у розумні строки, еконо-
мії бюджетних коштів. На часі також — 
запровадження спеціалізації розгляду 
справ у судах (місцевих, апеляційних 
та Верховному), а не між судами, коли 
людина не може збагнути, до якої ж 
юрисдикції їй податися і роками ходить 
по судах. На неприпустимість цього 
вказав, зокрема, і ЄСПЛ в рішенні «Мо-
сендз проти України». Адже, зазначив 

 Ярослав Романюк, не можна не врахо-
вувати, що серед ключових стандартів 
РЄ у сфері правосуддя — ефективність, 
доступність, правова визначеність су-
дового розгляду. Голова Верховного 
Суду України також наголосив на не-
обхідності вирішити питання допуску 
справ до їх перегляду Верховним Судом 
України. Той факт, що спеціалізований 
суд, який розглядав справу, вирішує, 
чи передавати її до Верховного Суду, чи 
ні, породжує у суспільстві недовіру до 
такого рішення суду. Державі і людям 
потрібен ефективний судовий устрій, і 
перейматися цим мають усі державні 
інституції: досить піддавати критиці 
чинне законодавство, треба спільно 
напрацьовувати зміни до нього, діяти 
сконсолідовано на рух уперед. Ярослав 
Романюк висловив сподівання, що по-
зиція суддівської спільноти буде почута 
та врахована законодавцем, зокрема 
і при підготовці остаточного варіан-
та проекту нової редакції Конституції 
 України.

Ректор Національної школи суддів 
України Микола Оніщук присвятив ви-
ступ конституційним  засобам забезпе-
чення ефективності та  про    фе сіоналізму 
судової влади. Ос кіль ки не всі європей-
ські стандарти у сфері правосуддя імпле-



5

 

№ 7 ( 1 6 7 ) ’ 2 0 1 4

ментовано в Україні, це створює проб-
леми в їх застосуванні, зазначив він.

Член правління Центру політико- 
правових реформ Роман Куйбіда 
наголосив на необхідності реформу-
вання Вищої ради юстиції, яке можна 
здійснити, не чекаючи на внесення 
змін до Основного Закону України.

На думку наукового консуль-
танта Центру Разумкова, професора 

 Національного університету «Києво- 
Могилянська академія» (далі  —  
НаУКМА) Віктора Мусіяки, судова вла-
да має враховувати бачення громадян-
ського суспільства щодо розвитку судо-
вої системи, що є цілком нормальним 
для демократичного  суспільства.

Завідувач кафедри загальнотео-
ретичних та державно-правових наук 
факультету правничих наук НаУКМА, 

д.ю.н., професор, суддя Конституцій-
ного Суду України у відставці  Микола 
Козюбра підтримав позицію про від-
новлення в Україні триланкової судової 
системи на чолі з Верховним Судом Ук-
раїни, що, на переконання доповідача, 
надасть можливість найвищому судо-
вому органу в системі судів загальної 
юрисдикції реально забезпечувати єд-
ність судової практики в державі.

 
Підсумки за результатами проведення круглого столу відповідно до позицій доповідачів: 

 Утвердження справедливого й незалежного суду на основі європейських стандартів, які розробляються РЄ, з 
урахуванням історичних особливостей, культурних традицій та рівня правосвідомості вітчизняного суспільства має 
бути пріоритетним завданням органів державної влади та українського суспільства.

Україні потрібна єдина, комплексна, широка, узгоджена концепція судової реформи, що включала би як консти-
туційно-правові зміни, так і зміни відповідного законодавства. Залучення громадянського суспільства до розробки 
такої концепції є необхідним для того, аби його інтереси та інтереси українського суспільства в цілому набули пріори-
тетного значення.

 Європейські стандарти базуються на таких принципах функціонування судової влади, як її незалежність, 
ефективність, підзвітність, доступність, прозорість та правова визначеність. Ці стандарти відображені в Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод та документах інституцій РЄ (Комітету міністрів, Венеціанської 
комісії, КРЄС, ЄСПЛ та ін.). Українські політики та судді ознайомлені зі стандартами РЄ та мають імплементувати їх 
у національне законодавство, що становитиме важливий етап судової реформи.

Основні завдання з імплементації європейських стандартів у судову систему України:

 Зміцнити незалежність судової влади в Україні. Для цього необхідно припинити вплив законодавчої та 
виконавчої влади на владу судову, що, зокрема, знаходить вираження в активній участі Верховної Ради України у 
процесі обрання суддів, і тим самим політизує цю процедуру. Крім того, п’ятирічний випробувальний термін для 
суддів також може бути інструментом зовнішнього впливу. Венеціанська комісія у рекомендаціях неодноразово 
звертала увагу на необхідність приведення цих положень українського законодавства у відповідність до євро-
пейських стандартів.

 Відновити в Україні триланкову судову систему на чолі з Верховним Судом України як найвищим судовим 
органом в системі судів загальної юрисдикції з відновленням його касаційних повноважень та наданням важелів 
впливу на забезпечення єдності судової практики.

 Виконати заходи загального та індивідуального характеру, встановлені рішенням ЄСПЛ у справі «Олександр 
Волков проти України». Виконання заходів загального характеру, передбачених цим рішенням, може якісно рефор-
мувати систему дисциплінарної відповідальності судді, яка передбачає надання процедурних гарантій неупередже-
ного розгляду дисциплінарних справ, зміну складу Вищої ради юстиції, чітке визначення та диференціацію санкцій 
дисциплінарного провадження і чітке визначення поняття «порушення присяги судді»  як підстави дисциплінарного 
провадження, встановлення чітких критеріїв правової визначеності щодо дисциплінарних порушень тощо.

 Вирішити проблему невиконання рішень ЄСПЛ та українських судів, яка має системний характер, про що 
зазначено в рішеннях ЄСПЛ та документах Комітету міністрів РЄ.
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Судова практика

РІШЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ 1

Готівкові гроші, отримані позивачем під звіт на виконання умов договору, не є 
виручкою останнього від реалізації продукції в розумінні положень Указу Пре
зидента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва». Обсяг виручки фізичної особи — підприєм
ця, що є платником єдиного податку і здійснює свою діяльність як комерцій
ний представник за договором доручення, складається лише із сум винагороди. 
Операції з передачі позивачем від продавців (населення) до покупця (довірите
ля) зібраного в населення молока не є операціями з реалізації позивачем товару, 
внаслідок яких отримується виручка

П О С Т А Н О В А2 
Іменем України

17 вересня 2013 р. колегія суддів Судової па-
лати в адміністративних справах Верховного 
Суду України, розглянувши в порядку письмо-
вого провадження справу за позовом суб’єкта 
підприємницької діяльності — фізичної особи 
Особи 1 (далі — СПД) до Іллінецької міжрайон-
ної державної податкової інспекції Вінницької 
області (далі — Інспекція) про визнання проти-
правними та скасування податкових повідом-
лень-рішень, в с т а н о в и л а: 1   2

У грудні 2010 р. СПД звернувся до суду з по-
зовом, у якому просив визнати протиправними 
та скасувати податкові повідомлення-рішення 
Інспекції від 24 грудня 2010  р. №  0022551730/0, 
№ 0022561730/0, № 0022571730/0.

На обґрунтування позовних вимог він послав-
ся на Указ Президента України від 3 липня 1998 р. 
№ 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, 
обліку та звітності суб’єктів малого підприємни-
цтва» (чинний на час виникнення спірних право-
відносин; далі — Указ № 727/98) та підпункт 2.3.1 
п. 2.3 ст. 2 Закону від 3 квітня 1997 р. № 168/97-ВР 
«Про податок на додану вартість» (чинного на час 
виникнення спірних правовідносин; далі — За-
кон №  168/97-ВР) і зазначив, що не порушував 
вимоги цих нормативно-правових актів. 

Вінницький окружний адміністративний 
суд постановою від 31 січня 2011 р., залишеною 
без змін ухвалою Вінницького апеляційного 

1 Публікується повний текст судових рішень з незначними редакційними правками.

2 Постанова Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 17 ве-
ресня 2013 р. у справі № 21-242а13.

адміністративного суду від 12  березня 2011  р., 
позов задовольнив частково: визнав проти-
правними і скасував податкові повідомлення- 
рішення від 24 грудня 2010 р. № 0022551730/0 та 
№  0022561730/0. У задоволенні решти позовних 
вимог відмовив.

Суди встановили, що СПД займався підпри-
ємницькою діяльністю, перебуваючи на спроще-
ній системі оподаткування відповідно до Указу 
№ 727/98. 

На виконання договорів доручення, укладених 
з ТОВ «Теплицький молокозавод» (далі — ТОВ, 
Довіритель), він здійснював закупівлю коров’я-
чого молока в населення. Для  виконання взятих 
на себе зобов’язань позивач отримував від Дові-
рителя грошові кошти (загальна сума отриманих 
коштів — 2  млн 275  тис. 687 грн 14 коп.), куди 
входили як кошти для розрахунків зі здавачами 
молока, так і безпосередня винагорода за вико-
нання договорів доручення.

За результатами проведення планової ви-
їзної перевірки щодо дотримання СПД вимог 
податкового, валютного та іншого законодав-
ства за період з 1  липня 2007  р. до 31  вересня 
2010  р., оформленої актом від 14  грудня 2010  р. 
№ 487/17/3167412491, Інспекція встановила пору-
шення п. 9.4 ст. 9, підпункту 2.3.1 п. 2.3 ст. 2, під-
пункту 7.3.1 п. 7.3 ст. 7 Закону № 168/97-ВР; ст. 13 
Декрету КМУ від 26 грудня 1992 р. № 13-92 «Про 
прибутковий податок з громадян»; п. 7.2 ст. 7 Ін-
струкції про порядок обчислення та сплати збо-
ру за забруднення навколишнього середовища 
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(затверджено спільним наказом Міністерства 
охорони навколишнього природного середови-
ща та ядерної безпеки України, Державної подат-
кової адміністрації України від 19 липня 1999 р. 
№ 162/379; зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 9 серпня 1999 р. за № 544/3837), чинних 
на час виникнення спірних правовідносин. 

На підставі цього акта Інспекція 24 грудня 
2010  р. прийняла спірні податкові повідомлен-
ня-рішення, а саме:

– № 0022551730/0, яким визначено до сплати 
зобов’язання з ПДВ у сумі 531 тис. 997 грн 50 коп., 
з яких 354 тис. 665 грн — основний платіж, 177 тис. 
332 грн 50 коп. — штрафні (фінансові) санкції;

– № 0022561730/0, яким визначено до сплати 
зобов’язання з податку з доходів фізичних осіб у 
сумі 205 тис. 720 грн 25 коп.;

– № 0022571730/0, яким визначено до сплати 
зобов’язання зі збору із забруднення навколиш-
нього природного середовища в сумі 2 тис. 40 грн. 

Підставою для донарахування позивачеві зо-
бов’язань з ПДВ та з податку з доходів фізичних 
осіб став висновок Інспекції про перевищення по-
зивачем у третьому кварталі 2007 р.  законодавчо 
встановленого граничного обсягу виручки як 
умови перебування на спрощеній системі оподат-
кування, у зв’язку із чим суму такого перевищен-
ня, а також доходи, отримані позивачем протягом 
2008—2009 рр., було оподатковано за правилами 
загальної системи оподаткування.

Вищий адміністративний суд України по-
становою від 25 квітня 2013 р. скасував рішення 
суду апеляційної інстанції, постанову окружно-
го адміністративного суду змінив і відмовив у 
позові.

Не погоджуючись із постановою Вищого 
 адміністративного суду України, СПД звернувся 
із заявою про її перегляд Верховним Судом Украї-
ни з підстави неоднакового застосування судом 
касаційної інстанції ст. 1 Указу № 727/98 у подіб-
них правовідносинах. 

На обґрунтування заяви він додав копії ухвал 
Вищого адміністративного суду України від 1 бе-
резня 2011 р., 13 вересня, 4 та 20 грудня 2012 р., 
18 квітня 2013 р., які, на його думку, підтверджу-
ють неоднакове правозастосування.

У доданих до заяви рішеннях касаційний суд 
дійшов висновку, що кошти, отримані фізични-
ми особами-підприємцями за здійснений продаж 
товару за договорами доручення, не є виручкою 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в 
розумінні положень Указу № 727/98, оскільки вся 

виручка від продажу товару належить Довірите-
лю і не є доходом позивача.

У справі, що розглядається, касаційний суд, 
скасовуючи рішення судів першої та апеляційної 
інстанцій, виходив з того, що чинним законодав-
ством України не передбачено можливості квалі-
фікації фактично отриманих платником податку 
коштів від реалізації товарів (послуг) залежно від 
виду правочину, на підставі якого отримані такі 
кошти, та від їх подальшого спрямування, а тому 
дійшов висновку, що позивач перевищив розмір 
виручки — 500  тис.  грн, отже, зобов’язаний пе-
рейти на загальну систему оподаткування, облі-
ку та звітності, починаючи з наступного звітного 
періоду.

Вирішуючи питання про усунення неоднако-
вого застосування касаційним судом ст. 1 Указу 
№  727/98 у подібних правовідносинах, колегія 
суддів Судової палати в адміністративних спра-
вах Верховного Суду України вважає, що висно-
вок касаційного суду у справі, що розглядається, 
не відповідає правильному застосуванню норм 
матеріального права.

Так, спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності для суб’єктів малого підприємництва 
запроваджено зазначеним Указом, п. 1 ст. 1 якого 
надає фізичним особам право перебувати на та-
кій системі оподаткування за умови, якщо вони 
здійснюють підприємницьку діяльність без ство-
рення юридичної особи і в трудових відносинах 
з якими, включаючи членів їх сімей, протягом 
року перебуває не більше 10 осіб та обсяг вируч-
ки яких від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за рік не перевищує 500 тис. грн. 

Згідно з положенням п. 4 ст. 1 Указу № 727/98 
під виручкою розуміють суму, фактично отрима-
ну суб’єктом підприємницької діяльності на роз-
рахунковий рахунок або (та) в касу за здійснен-
ня операцій з продажу продукції (товарів, робіт, 
послуг). 

Відповідно до ст. 5 Указу № 727/98 у разі по-
рушення вимог, установлених ст.  1 цього Указу, 
платник єдиного податку повинен перейти на 
загальну систему оподаткування, обліку та звіт-
ності, починаючи з наступного звітного періоду 
(кварталу).

Суди встановили, що відповідно до договорів 
доручення позивач від ТОВ під звіт отримував 
кошти для розрахунків з населенням за здане мо-
локо, а Довірителю надавав платіжні відомості з 
підписами здавачів. Позивач не реалізував моло-
ко Довірителю, а забирав його від його ж імені з 
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молокоприймальних пунктів і поставляв ТОВ за 
його ж кошти.

Необхідні кошти Довіритель видавав повіре-
ному за видатковими касовими ордерами.

Видатковий касовий ордер — це грошовий до-
кумент, відповідно до якого оформляється касова 
грошова операція щодо видачі готівкових грошо-
вих сум касами підприємств, організацій, установ.

За таких обставин, на думку колегії суддів Су-
дової палати в адміністративних справах Верхов-
ного Суду України, готівкові гроші, отримані по-
зивачем під звіт на виконання умов договору, не 
є виручкою останнього від реалізації продукції в 
розумінні положень Указу № 727/98. Обсяг вируч-
ки фізичної особи — підприємця, що є платником 
єдиного податку і здійснює свою діяльність як ко-
мерційний представник за договором доручення, 
складається лише із сум винагороди. Операції з 
передачі позивачем від продавців (населення) до 
покупця (довірителя) зібраного в населення моло-
ка не є операціями з реалізації позивачем товару, 
внаслідок яких отримується виручка.

При розгляді справи № 21-176а13 у постанові 
від 13 червня 2013 р. Верховний Суд України ви-
словив аналогічну правову позицію.

Оскільки при вирішенні спору касаційний 
суд неправильно застосував норми матеріально-
го права до встановлених у справі обставин, то 
заяву позивача слід задовольнити.

З урахуванням наведеного постанова Вищого 
адміністративного суду України підлягає скасу-
ванню, а справа — направленню на новий каса-
ційний розгляд.

Керуючись статтями 241—243 КАС, колегія 
суддів Судової палати в адміністративних спра-
вах Верховного Суду України п о с т а н о в и л а:

Заяву СПД задовольнити.
Постанову Вищого адміністративного суду 

України від 25 квітня 2013  р. скасувати, справу 
направити на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції.

Постанова є остаточною і оскарженню не під-
лягає, крім випадку, встановленого п. 2 ч. 1 ст. 237 
КАС.

Здійснення перевірки та складання акта за фактом порушення вимог природо
охоронного законодавства може відбуватись без дотримання приписів ст.  6 
 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», що встановлюють підстави проведення позапла
нової перевірки у сфері господарської діяльності суб’єкта господарювання

П О С Т А Н О В А3 
Іменем України

24 вересня 2013 р. колегія суддів Судової 
палати в адміністративних справах Верховного 
Суду України, розглянувши в порядку письмово-
го провадження справу за позовом ВАТ Енерго-
постачальна компанія «Миколаївобленерго» 
(право наступник — ПАТ «Миколаївобленерго»; 
далі — ПАТ) до Державної екологічної інспекції 
в Миколаївській області (далі — Інспекція) про 
визнання дій протиправними, в с т а н о в и л а: 3

У липні 2009 р. ПАТ звернулося до суду з по-
зовом, у якому просило визнати протиправними 
дії посадових осіб Інспекції при проведенні пе-
ревірки дотримання вимог природоохоронного 
законодавства та складанні акта від 20 серпня 
2008 р. № 38-д (далі — акт № 38-д), а також неза-
конним зазначений акт перевірки.

Миколаївський окружний адміністративний 
суд постановою від 1  вересня 2009  р. позов за-
довольнив частково: визнав протиправними дії 

3 Постанова Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України від 24 ве-
ресня 2013 р. у справі № 21-255а13.

посадових осіб Інспекції при проведенні пере-
вірки та складанні акта  №  38-д; у задоволенні 
інших позовних вимог відмовив. 

На обґрунтування свого рішення суд по-
слався на те, що на порушення вимог Закону 
від 5 квітня 2007 р. № 877-V «Про основні за-
сади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності» (у редакції, чинній 
на час виникнення спірних правовідносин; 
далі — Закон №  877-V) посвідчення на прове-
дення перевірки (без дати та номера) не під-
писане керівником або заступником керівника 
Інспекції, не засвідчене печаткою цієї установи, 
надані сторонами копії посвідчення від 20 серп-
ня 2008 р. та акта № 38-д підписані однією осо-
бою, а саме інспектором Д., у зв’язку з чим суд 
не може вважати законними наказ від 20 серпня 
2008 р. № 20 (далі — наказ № 20) та посвідчення 
на проведення перевірки від 20  серпня 2008  р. 
Крім того, перевірку проведено без участі та за-
прошення представників позивача. Доказів на 



9

С
уд

о
ва

 п
ра

кт
и

ка

№ 7 ( 1 6 7 ) ’ 2 0 1 4

підтвердження повідомлення позивача про про-
ведення перевірки відповідач не надав.

Одеський апеляційний адміністративний 
суд постановою від 30  березня 2010  р., залише-
ною без змін ухвалою Вищого адміністративно-
го суду України від 5 лютого 2013 р., постанову 
суду першої інстанції скасував, у задоволенні 
позову відмовив. При цьому апеляційний суд 
установив, що: на підставі вимоги прокурату-
ри Баштанського району Миколаївської області 
від 20 серпня 2008 р. № 1692 видано наказ № 20 
про проведення перевірки, який підписано на-
чальником Інспекції; на підставі наказу оформ-
лено посвідчення на проведення перевірки; 
про проведення перевірки позивача повідомле-
но. У зв’язку з наведеним цей суд дійшов виснов-
ку про те, що процедурні порушення, допущені 
перевіряючим щодо підписання направлення на 
перевірку, не спростовують факту порушення 
природоохоронного законодавства.

Залишаючи без змін постанову суду апеля-
ційної інстанції, касаційний суд виходив з того, 
що цей суд правильно встановив, що при про-
веденні перевірки відповідач діяв у межах по-
вноважень та у спосіб, передбачений чинним 
законодавством.

У заяві про перегляд судових рішень Верхов-
ним Судом України з підстави, передбаченої п. 1 
ч. 1 ст. 237 КАС, ПАТ просило скасувати ухвалу 
касаційного суду та постанову апеляційного суду, 
постанову суду першої інстанції залишити в силі.

На обґрунтування мотивів перегляду судо-
вого рішення заявник послався на неоднакове 
застосування судом касаційної інстанції поло-
жень Закону № 877-V та додав ухвали Вищо-
го адміністративного суду України, в яких цей 
суд зазначив, що державна екологічна інспекція 
порушила порядок проведення перевірки, пе-
редбачений Законом №  877-V, а саме: позапла-
новий захід здійснено за відсутності керівника 
або його заступника чи уповноваженої особи 
суб’єкта господарювання, не повідомлено під-
приємство про проведення позапланової пере-
вірки (ухвала від 7  квітня 2011  р.); відповідно 
до вимог ст.  6 Закону №  877-V позаплановий 
захід має здійснюватись тільки за наявності зго-
ди центрального органу виконавчої влади на 
його проведення, тобто Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища Украї-
ни 4 (далі — Мінприроди), а така згода відсут-
ня (ухвала від 13 грудня 2012 р.); колегія суддів 

4 З грудня 2010 р. реорганізоване в Міністерство екології та природних ресурсів України.

не може взяти до уваги посилання Державної 
екологічної інспекції в Черкаській області, що 
підставами для проведення перевірки було 
завдання Черкаського міжрайонного природо-
охоронного прокурора, оскільки відповідно до 
вимог ч. 2 ст. 2 Закону № 877-V дія цього Зако-
ну не поширюється на відносини, що виника-
ють під час здійснення заходів прокурорського 
нагляду, таким чином, підстав для здійснення 
позапланових заходів відповідно до ст. 6 Закону 
№ 877-V немає (ухвала від 17 квітня 2012 р.).

Перевіривши наведені в заяві доводи щодо 
неоднакового застосування судом касаційної 
інстанції одних і тих самих норм матеріального 
права, що потягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовідносинах, 
колегія суддів Судової палати в адміністратив-
них справах Верховного Суду України дійшла 
висновку, що заява не підлягає задоволенню, 
оскільки у справі, що розглядається, норми пра-
ва застосовані правильно.

У справі, що розглядається, суди встанови-
ли, що 20 серпня 2008  р. державний інспектор 
з охорони навколишнього природного середо-
вища Д. провів перевірку дотримання вимог 
природоохоронного законодавства в с.  Інгулка 
Баштанського району Миколаївської області, 
за наслідками якої склав акт № 38-д. Підставою 
для проведення перевірки була вимога прокуро-
ра Баштанського району Миколаївської області 
від 20 серпня 2008 р. № 1692 щодо необхідності 
здійснення протягом 10 днів перевірки з метою 
виявлення фактів порушення законодавства під 
час видалення дерев та інших зелених насаджень 
у населених пунктах району, зокрема на тери-
торії Мар’ївської, Інгульської та Костичівської 
сільських рад Баштанського району Миколаїв-
ської області. 

У цьому випадку перевірка здійснювалась 
за фактом порушення вимог природоохорон-
ного законодавства, а саме п.  3 Порядку вида-
лення дерев, кущів, газонів і квітників у населе-
них пунктах (затверджено постановою КМУ від 
1 серпня 2006 р. № 1045; у редакції, чинній на час 
виникнення спірних правовідносин), в якому 
передбачено, що видалення зелених насаджень 
на території населеного пункту здійснюється за 
рішенням виконавчого органу міської, селищної, 
сільської ради на підставі ордера (крім випадків, 
передбачених пунктами 7—10 цього Порядку). 
Тому можна дійти висновку, що відповідач не 
проводив перевірку діяльності позивача, здійс-
нення якої має відбуватись із дотриманням вимог 
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Закону № 877-V. У позовній заяві ПАТ зазначило, 
що про існування оскаржуваного акта дізналося 
тільки у квітні 2009 р., після отримання позовної 
заяви Інспекції про відшкодування шкоди.

Статтею 34 Закону України від 25 червня 
1991 р. № 1264-XII «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» (далі — Закон 
№ 1264-XII) установлено, що завдання контролю 
в галузі охорони навколишнього природного се-
редовища полягають у забезпеченні додержання 
вимог законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища всіма державни-
ми органами, підприємствами, установами та 
організаціями, незалежно від форм власності і 
підпорядкування, а також громадянами. 

За змістом ст.  37 Закону №  1264-XII нагляд 
за додержанням законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища здійснює 
Гене ральний прокурор України та підпорядко-
вані йому органи прокуратури. При здійсненні 
нагляду органи прокуратури застосовують на-
дані їм законодавством України права.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону від 5 листопада 
1991  р. №  1789-XII «Про прокуратуру» (у редак-
ції, чинній на час виникнення спірних правовід-
носин; далі — Закон №  1789-XII) вимоги проку-
рора, які відповідають чинному законодавству, 
є обов’язковими для всіх органів, підприємств, 
установ, організацій, посадових осіб та громадян 
і виконуються невідкладно або в передбачені за-
коном чи визначені прокурором строки.

Інспекція є урядовим органом державного 
управління, який діє у складі Мінприроди та 
здійснює державний контроль за додержанням 
вимог законодавства про охорону навколиш-
нього природного середовища.

Отже, органи прокуратури в межах наданих 
повноважень мали право звернутися з відповід-
ною вимогою до Інспекції, а остання у свою чер-
гу зобов’язана виконати зазначені вимоги.

Правові та організаційні засади, основні 
принципи і порядок здійснення державного на-
гляду (контролю) у сфері господарської діяльно-
сті, повноваження органів державного нагляду 
(контролю), їх посадових осіб визначені Зако-
ном № 877-V, який, зокрема, встановлює поря-
док, умови та вимоги до проведення заходів дер-
жавного нагляду (контролю) у вигляді планових 
та позапланових заходів.

Згідно зі ст.  1 Закону № 877-V державний 
нагляд (контроль) — це діяльність уповнова-
жених законом центральних органів виконав-
чої влади, їх територіальних органів, органів 

місцевого самоврядування, інших органів 
(далі — органи державного нагляду (конт-
ролю)) в межах повноважень, передбачених 
законом, щодо виявлення та запобігання по-
рушенням вимог законодавства суб’єктами 
господарювання та забезпечення інтересів су-
спільства, зокрема належної якості продукції, 
робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки 
для населення, навколишнього природного се-
редовища; заходи державного нагляду (конт-
ролю) — планові та позапланові заходи, що 
здійснюються шляхом проведення перевірок, 
ревізій, оглядів, обстежень та інших дій.

Положеннями ст.  7 Закону №  877-V вста-
новлено, що для здійснення планового або по-
запланового заходу орган державного нагля-
ду (контролю) видає наказ, який має містити 
найменування суб’єкта господарювання, щодо 
якого буде здійснюватися захід, та предмет пе-
ревірки. На підставі наказу оформляється по-
свідчення (направлення) на проведення заходу, 
яке підписується керівником або заступником 
керівника органу державного нагляду (контро-
лю) і засвідчується печаткою.

Як установили суди, Інспекція при прове-
денні перевірки ПАТ не порушила приписи по-
ложень Закону № 877-V, оскільки на вимогу про-
куратури Баштанського району Миколаївської 
області відповідач 20 серпня 2008 р. видав наказ 
№ 20 про проведення перевірки, який підписано 
начальником Інспекції. 

Крім того, суд касаційної інстанції дійшов 
обґрунтованого висновку про те, що акт пере-
вірки не є рішенням суб’єкта владних повнова-
жень у розумінні ст.  17 КАС, не зумовлює ви-
никнення будь-яких прав і обов’язків для осіб, 
робота (діяльність) яких перевірялася, тому 
його висновки не можуть бути предметом спо-
ру. Відсутність спірних правовідносин у свою 
чергу виключає можливість звернення до суду 
за браком права, що підлягає судовому захисту. 
Акт перевірки є носієм доказової інформації 
про виявлені контролюючим органом порушен-
ня вимог законодавства суб’єктами господарю-
вання, тобто документом, на підставі якого при-
ймається відповідне рішення контролюючого 
органу, а тому оцінка акта (в тому числі й оцінка 
дій службових осіб контролюючого органу щодо 
його складання, викладення в ньому висновків 
перевірки) може бути надана судом при вирі-
шенні спору щодо оскарження рішення, прий-
нятого на підставі такого акта, або у випадку 
можливого використання такого акта як доказу 
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вчинення правопорушення при розгляді відпо-
відного спору.

Отже, колегія суддів Судової палати в 
адміністративних справах Верховного Суду 
України дійшла висновку, що здійснення 
перевірки та складання акта за фактом по-
рушення вимог природоохоронного законо-
давства може здійснюватись без дотримання 
приписів ст.  6 Закону №  877-V, що встановлю-
ють підстави проведення позапланової пере-

вірки у сфері господарської діяльності суб’єкта  
господарювання.

Керуючись статтями 241, 242, 244 КАС, 
колегія суддів Судової палати в адміністра-
тивних справах Верховного Суду України 
п о с т а н о в и л а:

У задоволенні заяви ПАТ відмовити.
Постанова є остаточною і не може бути 

оскаржена, крім випадку, передбаченого п. 2 ч. 1 
ст. 237 КАС.

РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
Договори поставки і позики є різними за своєю правовою природою та регу
люють різні види цивільних правовідносин, а тому є безпідставним нарахуван
ня за договором поставки, умовами якого не встановлено розмір процентів за 
користування покупцем, який прострочив оплату отриманого товару, чужими 
грошовими коштами (ч. 3 ст. 692 ЦК України), розміру цих процентів із застосу
ванням аналогії закону (ч. 1 ст. 8 ЦК України) на підставі приписів ч. 1 ст. 1048 
ЦК України на рівні облікової ставки Національного банку України

ПОСТАНОВА  
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України  
від 2 липня 2013 р. 
(витяг)

У липні 2012 р. товариство з обмеженою від-
повідальністю «Новотрейд ЛТД» (далі — ТОВ) 
звернулося до Господарського суду Полтавської 
області з позовом до дочірнього підприємства 
«Полтавський облавтодор» відкритого акціонер-
ного товариства «Державна акціонерна компа-
нія «Автомобільні дороги України» в особі філії 
«Лохвицький райавтодор» (далі — ДП, філія ДП 
відповідно) про стягнення 4 тис. 817 грн 65 коп., 
з яких: 475 грн 55 коп. — 3 % річних та 192 грн — 
інфляційні втрати, нараховані на підставі ст. 625 
ЦК відповідно за період з дати останнього нара-
хування річних (із 16 березня 2012 р.) та втрат 
від інфляційних процесів (лютий 2012 р.) по дату 
фактичного виконання зобов’язання (7 черв-
ня 2012 р.), 4 тис. 150 грн 10 коп. — відсотки 
за користування чужими коштами, нараховані 
на підставі статей 536, 692, 1048 ЦК за період із 
13 серпня 2011 р. по 7 червня 2012 р.

Позовні вимоги обґрунтовано несвоєчасністю 
виконання відповідачем рішення Господарського 
суду Полтавської області від 24 квітня 2012 р. у 
справі № 18/487/12 за позовом ТОВ до ДП про 
стягнення заборгованості за договором поставки, 
укладеним між сторонами 28 липня 2011 р.

Рішенням Господарського суду Полтавської 
області від 7 серпня 2012 р., залишеним без 
змін постановою Харківського апеляційного 
господарського суду від 1 жовтня 2012 р., по-
зов задоволено частково. Стягнуто з ДП на ко-
ристь ТОВ 3 % річних у розмірі 475 грн 55 коп., 
інфляційні втрати у розмірі 192 грн та витрати 
зі сплати судового збору у розмірі 1 тис. 609 грн 
50 коп. У задоволенні позовних вимог про стяг-
нення відсотків за користування чужими кош-
тами у розмірі 4 тис. 150 грн 10 коп. відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду 
України від 12 грудня 2012 р. постанову Харків-
ського апеляційного господарського суду від 
1 жовтня 2012 р. та рішення Господарського суду 
Полтавської області від 7 серпня 2012 р. залише-
но без змін.

У заяві про перегляд постанови Вищого гос-
подарського суду України від 12 грудня 2012 р. з 
підстави, передбаченої ст. 11116 ГПК, ТОВ, поси-
лаючись на неоднакове застосування судом ка-
саційної інстанції положень статей 8, 536, 1048 
ЦК, просило скасувати цю постанову в части-
ні відмови у задоволенні позовних вимог про 
стягнення відсотків за користування чужими 
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грошовими коштами та прийняти у цій частині 
нове рішення, яким позов задовольнити.

До поданої заяви ТОВ долучило копії по-
станов Вищого господарського суду України 
від 4 лютого 2010 р. у справі № 54/140-09, від 
17 жовтня 2012 р. у справі № 5015/1261/12 та від 
14 листопада 2012 р. у справі № 9/5005/2198/2012, 
в яких, на його думку, суд касаційної інстанції 
по-іншому застосував одні й ті самі норми ма-
теріального права у подібних правовідносинах.

Вищий господарський суд України ухвалою 
від 26 квітня 2013 р. допустив до провадження 
господарську справу № 18/1372/12 для перегля-
ду Верховним Судом України постанови Вищого 
господарського суду України від 12 грудня 2012 р.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши 
наведені заявником обставини, Судова палата у 
господарських справах Верховного Суду Украї-
ни вважає, що заява не підлягає задоволенню з 
огляду на таке.

Предметом перегляду є постанова Вищо-
го господарського суду України від 12 грудня 
2012 р. в частині його висновків про безпідстав-
ність нарахування процентів за користування 
чужими грошовими коштами за договором по-
ставки на підставі ч. 3 ст. 692 ЦК у розмірі, вста-
новленому ч. 1 ст. 1048 ЦК.

У постановах Вищого господарського суду 
України, на які послався заявник як на підставу 
для допуску справи до перегляду Верховним Су-
дом України, суд касаційної інстанції, вирішу-
ючи спір у подібних правовідносинах та за ана-
логічного матеріально-правового регулювання 
спірних правовідносин, дійшов протилежного 
правового висновку та визнав правомірним на-
рахування відсотків за користування чужими 
грошовими коштами у зв’язку з неналежним ви-
конанням зобов’язань за договорами поставки 
на підставі ст. 1048 ЦК.

Вирішуючи питання про усунення розбіж-
ностей у застосуванні судом касаційної інстан-
ції статей 8, 536, 1048 ЦК, Верховний Суд Украї-
ни виходить із такого.

Статтею 712 ЦК передбачено, що за до-
говором поставки продавець (постачаль-
ник), який здійснює підприємницьку діяль-
ність, зобов’язується передати у встановлений 
строк (строки) товар у власність покупця для 
використання його у підприємницькій ді-
яльності або в інших цілях, не пов’язаних з 
особистим, сімейним, домашнім або іншим по-
дібним використанням, а покупець зобов’язу-
ється прийняти товар і сплатити за нього певну  
грошову суму.

До договору поставки застосовуються за-
гальні положення про купівлю-продаж, якщо 
інше не встановлено договором, законом або не 
випливає з характеру відносин сторін.

Згідно зі ст. 692 ЦК покупець зобов’язаний оп-
латити товар після його прийняття або прийняття 
товаророзпорядчих документів на нього, якщо до-
говором або актами цивільного законодавства не 
встановлений інший строк оплати товару.

У справі, що розглядається, судом встанов-
лено, що за умовами укладеного 28 липня 2011 р. 
між філією ДП (покупець, відповідач) і ТОВ (по-
стачальник, позивач) договору поставки № 28/07 
(далі — договір № 28/07), позивач зобов’язався 
поставити, а відповідач — прийняти та оплати-
ти поставлений позивачем товар.

Відповідно до пунктів 6.1, 6.3 договору 
№ 28/07 термін оплати за поставлену за догово-
ром кожну партію товару становить чотирнад-
цять календарних днів із моменту поставки то-
вару. Датою оплати вважається дата отримання 
коштів банком постачальника.

Внаслідок неналежного виконання ДП своїх 
зобов’язань з оплати поставленого за договором 
№ 28/07 товару Господарський суд Полтавської 
області 24 квітня 2012 р. у справі № 18/487/12 по-
становив рішення про стягнення з відповідача за-
боргованості за цим договором, яка складається 
із: 63 тис. 999 грн 92 коп. основної заборговано-
сті; 5 тис. 26 грн 45 коп. нарахованої за період із 
13 серпня 2011 р. по 13 лютого 2012 р. пені; 511 грн 
95 коп. нарахованих за період із вересня 2011 р. по 
лютий 2012 р. інфляційних втрат та 1 тис. 136 грн 
16 коп. нарахованих за період із 13 серпня 2011 р. 
по 15 березня 2012 р. 3 % річних, а також 1 тис. 
609 грн 50 коп. судового збору.

Зазначене рішення суду фактично викона-
но в порядку примусового виконання 7 червня 
2012 р., що підтверджено платіжним дорученням 
від 7 червня 2012 р. і постановою про закінчення 
виконавчого провадження від 21 червня 2012 р.

За змістом ч. 3 ст. 692 ЦК у разі прострочен-
ня оплати товару за вимогою продавця покупець 
зобов’язаний сплачувати проценти за користу-
вання чужими грошовими коштами.

Розмір процентів за користування чужими 
грошовими коштами встановлюється догово-
ром, законом або іншим актом цивільного зако-
нодавства (ст. 536 ЦК).

У цій справі, звертаючись до суду із позов-
ними вимогами про стягнення з відповідача від-
сотків за користування чужими коштами, пози-
вач послався на те, що у договорі № 28/07 між 
сторонами розмір процентів за користування 
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чужими грошовими коштами не встановлено, 
та здійснив нарахування цих процентів із за-
стосуванням аналогії закону (ч. 1 ст. 8 ЦК) на 
підставі приписів ч. 1 ст. 1048 ЦК, якою перед-
бачено, що у разі невстановлення договором 
позики розміру процентів, їх розмір визнача-
ється на рівні облікової ставки Національного  
банку України.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 ЦК якщо цивільні 
відносини не врегульовані цим Кодексом, ін-
шими актами цивільного законодавства або 
договором, вони регулюються тими правовими 
нормами цього Кодексу, інших актів цивільного 
законодавства, що регулюють подібні за змістом 
цивільні відносини (аналогія закону).

Отже, аналогію закону можна застосовувати 
виключно у разі подібності спірних неврегульо-
ваних правовідносин.

Залишаючи без змін постанову Харківського 
апеляційного господарського суду від 1 жовтня 
2012 р. та рішення Господарського суду Полтав-
ської області від 7 серпня 2012 р., Вищий госпо-
дарський суд України у постанові від 12 грудня 
2012 р. погодився з висновками судів попередніх 
інстанцій щодо відмови у позові про стягнення 
процентів за користування чужими грошовими 
коштами у розмірі 4 тис. 150 грн 10 коп., нара-
хованих на підставі статей 536, 692, 1048 ЦК, 

виходячи з того, що умовами укладеного між 
сторонами договору розмір процентів за кори-
стування продавцем чужими грошовими кошта-
ми не встановлено, договори поставки і договори 
позики є різними за своєю правовою природою та 
регулюють різні види цивільних правовідносин, 
а тому застосування до договору поставки поло-
жень про договір позики (зокрема, ст. 1048 ЦК)  
є безпідставним.

На думку Верховного Суду України, такий 
висновок Вищого господарського суду України 
ґрунтується на правильному застосуванні норм 
матеріального права.

Згідно із ч. 1 ст. 11126 ГПК Верховний Суд Ук-
раїни відмовляє у задоволенні заяви про пере-
гляд судових рішень господарських судів, якщо 
обставини, які стали підставою для перегляду 
справи, не підтвердилися.

Ураховуючи зазначене та керуючись статтями 
11116, 11123, 11124, 11126 ГПК, Судова палата у гос-
подарських справах Верховного Суду України по-
становила: у задоволенні заяви ТОВ про перегляд 
Верховним Судом України постанови Вищого 
господарського суду України від 12 грудня 2012 р. 
у справі № 18/1372/12 відмовити.

Постанова є остаточною і може бути оскар-
жена тільки на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 
ст. 11116 ГПК.

РІШЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ
Відповідно до ч. 3 ст. 48 КК України 1960 р. та ч. 2 ст. 49 КК України перебіг дав
ності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або 
суду. У випадку з’явлення особи із зізнанням або її затримання строк давності 
відновлюється та продовжує тривати. Час, який минув від моменту вчинення 
злочину до моменту, коли особа почала переховуватися від слідства або суду, 
не втрачає значення, він зберігається й зараховується у строк давності. Особа 
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину, 
а не затримання, минуло п’ятнадцять років і давність не була перервана вчи
ненням нового злочину.
За змістом ч. 2 ст. 48 КК України 1960 р. та ч. 3 ст. 49 КК України перебіг давності 
переривається, якщо до його закінчення особа вчинила новий злочин 

ПОСТАНОВА 
Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України 
від 5 вересня 2013 р. у справі № 5-6кс13  
(в ит я г)

Апеляційний суд АР Крим вироком від 
28 вересня 2010 р. засудив Ш.Л.: за ст. 257 КК до 
по збавлення волі на строк сім років із конфіс-
кацією всього майна; за ст. 94 КК 1960 р. до по-
збавлення волі на строк дев’ять років. 

На підставі ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю зло-
чинів Ш.Л. призначено покарання — позбавлен-
ня волі на строк дев’ять років із конфіскацією 
всього майна, та на підставі ч. 4 цієї ж статті 
визначено остаточне покарання — позбавлення 
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волі на строк дев’ять років із конфіскацією всьо-
го майна.

Початок строку відбуття покарання Ш.Л. по-
становлено рахувати з 12 квітня 2006 р.

У строк відбутого покарання Ш.Л. зарахова-
но покарання за вироком Керченського місько-
го суду АР Крим від 3 червня 2002 р. з 9 лютого 
2002 р. по 5 лютого 2004 р. 

Цим же вироком засуджено ще кількох осіб, 
питання про перегляд судового рішення щодо 
яких не порушувалось. 

За вироком суду на початку 1994 р. особи, 
кримінальна справа щодо яких закрита у зв’яз-
ку з їх смертю, організували озброєну банду, що 
дія ла до 2005 р. У 1994 р. до неї вступив Ш.Л., а в 
грудні 1995 р. в складі банди він вчинив умисне 
вбивство Г.А.

Крім того, у вироку зазначено, що Ш.Л. у пе-
ріод із січня 1996 р. по квітень 1998 р. разом із 
іншими членами банди брав участь у вимаганні 
грошових коштів у підприємця Т.Р., за що його 
було засуджено вироком Керченського міського 
суду АР Крим від 3 червня 2002 р. за ч. 4 ст. 189 
КК. За змістом наведеного вироку Ш.Л. вчинив 
вимагання у складі злочинного угруповання, 
яке діяло протягом тривалого часу (із 1996 по 
1999 р.).

Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ ухвалою 
від 17 травня 2012 р. вирок щодо Ш.Л. залишив 
без змін.

Під час перегляду вироку суд касаційної ін-
станції дійшов висновку, що дії Ш.Л. за ст. 257 КК 
кваліфіковано правильно, оскільки в матеріа лах 
справи достатньо доказів, які підтверджують іс-
нування озброєної банди та участь у ній Ш.Л. 

Щодо тверджень Ш.Л. про необхідність за-
криття кримінальної справи у зв’язку із закін-
ченням строків давності притягнення до кри-
мінальної відповідальності, то касаційний суд 
зазначив, що Ш.Л. переховувався від слідства до 
12 жовтня 2006 р. Тобто перебіг строків давності 
зупинявся, а з моменту їх відновлення не мину-
ло 15 років. На підтвердження таких висновків 
касаційний суд послався на конкретні аркуші 
матеріалів кримінальної справи (арк. 31 у т. 24 
та арк. 191 у т. 58), які містять протоколи допиту 
Ш.Л. як обвинуваченого від 20 квітня 2006 р. та 
від 12 жовтня 2006 р. відповідно.

У заяві, поданій в установлений ч. 2 
ст. 40014 КПК 1960 р. строк до Вищого спеціа-
лізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, захисник Ш.Л. просив пе-
реглянути ухвали Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 17 травня 2012 р. щодо Ш.Л. з підстав 
неоднакового застосування судами касаційної 
інстанції одних і тих самих норм кримінально-
го закону щодо подібних суспільно небезпечних 
діянь, що потягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень. Він також просив скасувати 
оскаржувану ухвалу щодо Ш.Л. 

За змістом заяви захисник указував на не-
однакове застосування кількох норм криміналь-
ного закону, зокрема: статей 4, 257 КК та ст. 69 
КК 1960 р. щодо чинності закону про криміналь-
ну відповідальність у часі; ст. 257 КК щодо наяв-
ності чи відсутності зазначеного складу злочину 
в діях Ш.Л.; статей 5, 12, 49 КК і ст. 48 КК 1960 р. 
щодо визначення тяжкості злочинів, передбаче-
них статтями 69 і 94 КК 1960 р., та обчислення 
строків давності, після закінчення яких особа 
звільняється від кримінальної відповідальності 
за ці злочини. 

Захисник стверджував, що в межах однієї 
кримінальної справи дії, вчинені Ш.Л. у складі 
банди в грудні 1995 р., кваліфіковано за ст. 257 
КК, а дії інших учасників банди, вчинені ними 
у той же період часу, кваліфіковано за ст. 69 
КК 1960 р. Він також звернув увагу на неодна-
кове застосування цього кримінального закону 
щодо подібних суспільно небезпечних діянь, 
учинених за аналогічних обставин, порівняно 
з іншими судовими рішеннями у кримінальних 
справах. 

На думку захисника, Ш.Л. засуджено за 
ст. 257 КК безпідставно, оскільки засуджений не 
міг бути у складі банди до 2005 р. через те, що з 
9 лютого 2002 р. до звільнення умовно-достро-
ково 5 лютого 2004 р. перебував під вартою у 
виправній колонії. Йому не інкриміновано вчи-
нення будь-яких дій у складі банди після грудня 
1995 р. Ні вироком Апеляційного суду АР Крим 
від 28 вересня 2010 р., ні вироком Керченського 
міського суду АР Крим від 3 червня 2002 р. Ш.Л. 
не визнано винуватим у вчиненні вимагання 
щодо Т.Р. саме у складі банди. Він звертав увагу 
на те, що суд зосередився виключно на з’ясуван-
ні обставин конкретних злочинів і не досліджу-
вав даних щодо створення озброєної банди, її 
діяльності, у тому числі про надання Ш.Л. згоди 
на участь в угрупованні, усвідомлення ним існу-
вання цього угруповання саме як озброєної бан-
ди з чітким розподілом функцій серед її членів, 
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конкретної його ролі, часу перебування його у 
складі банди. Ці дані не зазначені у формулюван-
ні обвинувачення, визнаного судом доведеним. 

Захисник також стверджував, що згідно зі 
ст. 71 КК 1960 р. злочини, передбачені статтями 
69 та 94 КК 1960 р., належать до тяжких злочи-
нів, на них не може поширюватися передбачене 
ст. 12 КК поняття «особливо тяжкі злочини», і 
тому строк давності за ці злочини відповідно до 
положень ст. 49 КК повинен складати десять, а 
не п’ятнадцять років. Він просив кримінальну 
справу щодо Ш.Л. закрити у зв’язку із закінчен-
ням строків давності, оскільки на день набран-
ня вироком законної сили (17 травня 2012 р.) 
Ш.Л. повністю відбув покарання, призначене за 
ст. 257 КК, а за ст. 94 КК 1960 р. минув десятиріч-
ний строк давності. 

Висновок Вищого спеціалізованого суду Ук-
раїни з розгляду цивільних і кримінальних справ 
про те, що Ш.Л. переховувався від слідства і був 
затриманий 12 жовтня 2006 р., він вважав таким, 
що не відповідає дійсності, тому що в матеріалах 
кримінальної справи немає будь-яких даних про 
зазначені обставини. На його думку, вчиненням 
Ш.Л. вимагання щодо Т.М. було лише перерва-
но перебіг давності, однак останній з моменту 
закінчення цього злочину не вчиняв будь-яких 
злочинів та не ухилявся від слідства і суду в кри-
мінальній справі за обвинуваченням за ст. 257 
КК та ст. 94 КК 1960 р.

Захисник до заяви також долучив довідку 
міського відділу головного управління Мініс-
терства внутрішніх справ України в АР Крим 
про те, що Ш.Л. перебував у розшуку лише за 
вчинення злочину, передбаченого ст. 189 КК, з 
8 квітня 1999 р. по 5 лютого 2002 р. 

На підтвердження правильності своєї по-
зиції захисник навів такі рішення касаційного 
суду: 

1) ухвалу Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 15 листопада 2012 р. щодо К. та ін-
ших. У цій справі касаційний суд погодився з 
висновком місцевого суду про те, що К. у 1994 р. 
організував озброєну банду, а решта засуджених 
увійшла до її складу й брала участь у нападах до 
1998 р. Разом з тим суд змінив цей вирок і на під-
ставі ст. 49 та ч. 5 ст. 74 КК звільнив К. й інших 
засуджених від відбування покарання, призна-
ченого за ст. 69 КК 1960 р., у зв’язку із закінчен-
ням десятирічного строку давності; 

2) ухвалу колегії суддів Судової палати у 
кримінальних справах Верховного Суду України 

від 11 січня 2007 р. щодо Т.О., якого було визна-
но винуватим у тому, що він у 2003 р. вступив 
до  озброєної банди та у її складі брав участь у 
вчиненні злочинів. Ці дії було кваліфіковано за 
статтями 28, 257 КК. Касаційний суд переква-
ліфікував їх на ч. 1 ст. 263 КК і мотивував своє 
рішення відсутністю доказів на підтвердження 
інкримінованого йому бандитизму; 

3) ухвалу колегії суддів Судової палати у 
кримінальних справах Верховного Суду Украї-
ни від 30 жовтня 2007 р. щодо Ш.В., С. та інших, 
яких було засуджено за те, що в період із 1995 
по 1999 р. вони, як члени організованої озброє-
ної банди, вчинили умисні вбивства та озброєні 
напади на підприємства, організації, установи, 
окремих громадян із метою заволодіння держав-
ним, колективним та індивідуальним майном 
громадян.

Суд касаційної інстанції, скасувавши вирок 
у частині засудження С. за ст. 257 КК у зв’язку 
з недоведеністю його участі в цьому злочині, 
дійшов висновку, що в матеріалах криміналь-
ної справи немає і суд не навів у вироку доказів 
того, що С. був членом банди або знав про те, що 
злочин вчиняється бандою, а участь брав лише у 
вчиненні одного розбійного нападу; 

4) ухвалу колегії суддів Судової палати у кри-
мінальних справах Верховного Суду України від 
20 листопада 2008 р. щодо Б.С. та інших, яким 
з-поміж іншого було інкриміновано злочин, пе-
редбачений ст. 257 КК. У цій справі касаційний 
суд погодився з рішенням суду першої інстанції 
про відсутність доказів вчинення Б.С. та інши-
ми бандитизму, а також виправданням їх за цієї 
статтею закону; 

5) ухвалу колегії суддів Судової палати у 
кримінальних справах Верховного Суду України 
від 8 жовтня 2009 р. щодо Б.О. та інших, які були 
засуджені за ст. 69 КК 1960 р. Суд касаційної ін-
станції скасував вирок у частині засудження за 
бандитизм і закрив справу за недоведеністю уча-
сті засуджених у вчиненні цього злочину.

Касаційний суд дійшов висновку, що суд 
першої інстанції не дослідив даних про утворен-
ня озброєної банди та її діяльність, обмежив-
шись лише вказівкою про створення об’єднання 
в 1994 р. та, зосередившись при цьому виключ-
но на з’ясуванні обставин вчинення конкретних 
злочинів. У вироку не надано оцінки доказам, 
які ставлять під сумнів правильність виснов-
ку щодо існування озброєної банди та участі в 
ній засуджених, а також не зазначено, коли саме 
банду було створено, з якого часу угруповання 
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набуло всіх ознак банди, хто з її учасників та 
коли давав згоду на прийняття нових членів. 
Суд не навів жодних доказів на підтвердження 
висновків про існування жорсткої дисципліни 
та покарань за відмову від виконання доручень 
лідера; 

6) ухвалу колегії суддів Судової палати у 
кримінальних справах Верховного Суду України 
від 22 квітня 2010 р. щодо Д. та інших, яких за-
суджено за те, що у 2008 р. Д. організував озбро-
єну банду для вчинення нападів, а інші особи 
увійшли до неї. У  2008 р. Д. та інші члени бан-
ди проникли до помешкання М. та вчинили на 
нього збройний напад, і, заволодівши майном 
потерпілого, вбили останнього. Того ж року Д. 
за допомогою інших осіб незаконно заволодів 
транспортним засобом Т.В.

Ухвалою Верховного Суду України з вироку 
виключено рішення суду про кваліфікацію дій Д. 
та інших за ст. 257 КК.

Касаційний суд дійшов висновку про те, що 
ступінь згуртованості групи ні перед, ні під час 
вчинення розбійного нападу на потерпілого не 
могла досягти і не досягла рівня організованої 
та стійкої. Між Д. і потерпілим був конфлікт з 
приводу боргу, а інші засуджені дали згоду на 
вчинення розбійного нападу і вчинили його за 
попередньою змовою групою осіб. Ексцес вико-
нання умисного вбивства є цьому підтверджен-
ням. Саме по собі застосування зброї без утво-
рення стійкого злочинного об’єднання не може 
утворювати склад бандитизму; 

7) ухвалу колегії суддів Судової палати у кри-
мінальних справах Верховного Суду України від 
23 листопада 2010 р. щодо Г.О. та інших.

Суд першої інстанції виправдав за ст. 257 КК 
Г.О. та інших, які обвинувачувалися у вчиненні 
злочинів протягом 2002—2004 рр. у складі банди.

Касаційний суд підтвердив правильність 
вис новків суду щодо їх виправдання за ст. 257 
КК та зазначив, що під час судового розгляду не 
знайшло підтвердження обвинувачення у вчи-
ненні злочину в складі організованої групи у 
зв’язку з відсутністю ознак бандитизму: стійко-
сті групи, чіткого розподілу функцій між учас-
никами, їх усвідомлення про наявність зброї та 
можливість її застосування; 

8) ухвалу Вищого спеціалізованого суду Ук-
раїни з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 16 лютого 2012 р. щодо П. та Ж. У цій справі 
суд касаційної інстанції зробив висновок, що пе-
редбачений ст. 93 КК 1960 р. злочин відповідно 

до ст. 71 КК 1960 р., яка діяла на момент вчинен-
ня діяння, є тяжким злочином. 

Судова палата у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України заслухала суддю-допові-
дача, пояснення прокурора, який пропонував 
оскаржувану ухвалу суду касаційної інстанції 
скасувати в частині засудження Ш.Л. за ст. 94 
КК 1960 р. та постановити нове рішення про 
звільнення Ш.Л. від кримінальної відпові-
дальності за цим законом, закривши справу 
в цій частині у зв’язку із закінченням строків 
давності, перевірила матеріали кримінальної 
справи та матеріали, додані до заяви, обговори-
ла викладені в заяві доводи і дійшла висновку  
про таке.

Судова палата у кримінальних справах Вер-
ховного Суду України вирішила, що у справі є 
підстави для перегляду оспореного рішення 
касаційного суду з підстав неоднакового засто-
сування норм закону, які регулюють питання 
звільнення від кримінальної відповідальності 
чи покарання у зв’язку із закінченням строків 
давності за злочин, передбачений ст. 94 КК. 

Нормативними орієнтирами щодо вирішен-
ня питання про обчислення строків давності за 
вчинене Ш.Л. умисне вбивство є частини 2, 3 
ст. 4, ч. 3 ст. 5, частини 1—3 ст. 49 КК та части-
ни 1—3 ст. 48, ст. 94 КК 1960 р.

На час вчинення Ш.Л. умисного вбивства 
Г.А. (грудень 1995 р.) питання давності вирі-
шувалось на підставі ст. 48 КК 1960 р., а на час 
постановлення оспорюваного рішення, тобто на 
момент набрання вироком законної сили, — на 
підставі ст. 49 КК. 

Відповідно до положень п. 11 розд. ІІ «Пере-
хідні положення» КК правила, встановлені КК 
1960 р. щодо давності, умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання, заміни не-
відбутої частини покарання більш м’яким, пога-
шення і зняття судимості поширюються на осіб, 
які вчинили злочини до набрання чинності КК, за 
винятком випадків, якщо цим Кодексом пом’як-
шується кримінальна відповідальність.

У ст. 94 КК 1960 р. передбачалося покаран-
ня за умисне вбивство без обтяжуючих обста-
вин у виді позбавлення волі на строк від семи до 
п’ятнадцяти років. Для такого злочину п. 4 ст. 48 
КК 1960 р. встановлювався максимальний строк 
давності — десять років. Цей строк не залежав 
від тяжкості вчиненого злочину, а визначався 
залежно від строку та виду покарання, яке могло 
бути призначене засудженій особі.
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Пунктом 5 ч. 1 ст. 49 КК встановлено для особ-
ливо тяжкого злочину, яким відповідно до ч. 5 
ст. 12 КК є умисне вбивство без обтяжуючих об-
ставин, максимальний строк давності — п’ятнад-
цять років. Ця норма порівняно з п. 4 ст. 48 КК 
1960 р. погіршує становище особи.

У ч. 1 ст. 49 КК передбачано юридичний факт, 
із яким пов’язується кінцевий момент строку 
давності — день набрання вироком законної 
сили. Зазначена норма поліпшує становище осо-
би порівняно з ч. 1 ст. 48 КК 1960 р., в якій такий 
факт не передбачався, а судова практика орієн-
тувалася на день винесення постанови про при-
тягнення особи як обвинуваченого та пред’яв-
лення особі обвинувачення.

Вирішуючи питання про те, яку з указаних 
норм кримінального закону застосувати, суд ка-
саційної інстанції мав керуватися положеннями 
ст. 5 КК, згідно з ч. 3 якої закон про криміналь-
ну відповідальність, що частково пом’якшує 
кримінальну відповідальність або іншим чином 
поліпшує становище особи, а частково посилює 
кримінальну відповідальність або іншим чином 
погіршує становище особи, має зворотну дію у 
часі лише в тій частині, що пом’якшує кримі-
нальну відповідальність або іншим чином по-
ліпшує становище особи.

Таким чином, строк давності за умисне вбив-
ство без обтяжуючих обставин, вчинене до 1 ве-
ресня 2001 р. і кваліфіковане за ст. 94 КК 1960 р., 
становить десять років, а його кінцевий момент 
має настати до набрання вироком, яким особа 
засуджується за цей злочин, законної сили. Од-
нак касаційний суд під час вирішення питання 
про звільнення Ш.Л. від кримінальної відпо-
відальності у зв’язку із закінченням строків 
давності не застосував норми ст. 48 КК 1960 р. 
і статей 5, 49 КК, тобто не застосував ті норми 
закону, які належало застосувати, і тим самим 
допустив неправильне застосування норм зако-
ну про кримінальну відповідальність. Таке пра-
возастосування, порівняно з правовою позиці-
єю касаційного суду в рішеннях від 16 лютого і 
15 листопада 2012 р. свідчить про неоднакове за-
стосування однієї і тієї самої норми закону про 
кримінальну відповідальність.

При постановленні ухвали щодо Ш.Л. каса-
ційний суд неправильно застосував норми зако-
ну, що регулюють питання зупинення та перери-
вання перебігу давності. 

Відмовляючи в закритті кримінальної спра-
ви за ст. 94 КК 1960 р. у зв’язку із закінченням 

строків давності, касаційний суд мотивував 
своє рішення тим, що після поновлення пере-
бігу строку давності, з часу затримання Ш.Л. 
(12 жовтня 2006 р.), не минуло п’ятнадцяти 
років.

За змістом ч. 3 ст. 48 КК 1960 р. та ч. 2 ст. 49 КК 
перебіг давності зупиняється, якщо особа, що 
вчинила злочин, ухилилася від слідства або 
суду. У випадку з’явлення особи із зізнанням 
або її затримання строк давності відновлюєть-
ся та продовжує тривати. Час, який минув від 
моменту вчинення злочину до моменту, коли 
особа почала переховуватися від слідства або 
суду, не втрачає значення, він зберігається й за-
раховується в строк давності. У цьому разі особа 
звільняється від кримінальної відповідальності, 
якщо з часу вчинення злочину, а не затримання, 
минуло п’ятнадцять років і давність не була пе-
рервана вчиненням нового злочину.

За змістом ч. 2 ст. 48 КК 1960 р. та ч. 3 
ст. 49 КК перебіг давності переривається, якщо 
до його закінчення особа вчинила новий злочин. 

Відповідно до обвинувачення, визнаного 
судом доведеним, строк давності за вчинений 
Ш.Л. злочин, передбачений ст. 94 КК 1960 р., 
було перервано вчиненням ним вимагання з січ-
ня 1996 р. по квітень 1998 р. Час вчинення зло-
чину, передбаченого ст. 257 КК, на обчислення 
цих строків не впливає, оскільки цей злочин є 
триваючим, розпочався до вчинення умисного 
вбивства Г.А. і тривав після вчинення цього зло-
чину, тобто це діяння по відношенню до умисно-
го вбивства не є новим злочином.

Згідно з матеріалами справи 6 квітня 1999 р. 
Ш.Л. було оголошено в розшук у зв’язку з обви-
нуваченням у вчиненні злочину, передбаченого 
ч. 3 ст. 144 КК 1960 р., за результатами якого той 
був затриманий 9 лютого 2002 р. З того часу на 
підставі судових рішень Ш.Л. перебував у міс-
цях позбавлення волі до дня фактичного його 
звільнення — 5 лютого 2004 р. 

У матеріалах кримінальної справи немає да-
них про розшук Ш.Л. у зв’язку з обвинуваченням 
у бандитизмі та вчиненні у складі банди умисно-
го вбивства Г.А. Кримінальна справа за фактом 
умисного вбивства невстановленої особи, як у 
подальшому було встановлено Г.А., за ознаками 
складу злочину, передбаченого ст. 94 КК 1960 р., 
була порушена 16 квітня 1999 р., а щодо Ш.Л. за 
вчинення бандитизму за ст. 257 КК та умисного 
вбивства Г.А. за п. «і» ст. 93 КК 1960 р. — 20 квіт-
ня 2006 р. 
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12 квітня 2006 р. Ш.Л. був затриманий у по-
рядку ст. 115 КПК 1960 р. за підозрою у вчиненні 
злочину, передбаченого ст. 257 КК, а 21 квітня 
2006 р. йому було обрано запобіжний захід у 
виді взяття під варту. Факт пред’явлення обви-
нувачення через кілька років після вчинення 
злочину, на що посилається в ухвалі суд каса-
ційної інстанції, не свідчить про ухилення від 
слідства або суду.

Виходячи із зазначеного, Судова палата у 
кримінальних справах Верховного Суду України 
дійшла висновку про те, що Вищий спеціалізо-
ваний суд України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ щодо Ш.Л. неправильно засто-
сував норми, які регулюють обчислення строків 
давності за вчинене ним у грудні 1995 р. умис-
не вбивство Г.А., і тому рішення у цій частині є 
незаконним та підлягає скасуванню. Оскільки 
таке рішення пов’язане з необхідністю визна-
чення остаточного покарання Ш.Л. на підставі 
ч. 4 ст. 70 КК за сукупністю злочинів, на що Вер-
ховний Суд України не має повноважень, ухвала 
касаційного суду щодо Ш.Л. підлягає скасуван-
ню повністю з направленням справи на новий 
розгляд до суду касаційної інстанції. 

Одним із доводів заяви є неправильна квалі-
фікація дій Ш.Л. за ст. 257 КК. Захисник вважав, 
що ці дії засудженого належить кваліфікувати за 
ст. 69 КК 1960 р., яка була чинною на час вчинен-
ня злочину. 

Згідно з ч. 2 ст. 4 КК злочинність і караність, 
а також інші кримінально-правові наслідки ді-
яння визначаються законом про кримінальну 
відповідальність, який діяв на час вчинення цьо-
го діяння. Виходячи із положень ч. 3 цієї статті, 
часом вчинення злочину визнається час вчинен-
ня особою передбаченої законом про кримі-
нальну відповідальність дії або бездіяльності. 
Визначення часу вчинення злочину передбачає 
встановлення точного терміну, в межах якого 
злочин було вчинено, — початкового і кінцевого 
моментів, з якими пов’язується більшість кримі-
нально-правових наслідків діяння. 

Зі змісту судових рішень щодо Ш.Л. убача-
ється, що він у 1994 р. став членом банди, що 

діяла з 1994 по 2005 р., та в грудні 1995 р. в її 
складі вчинив умисне вбивство Г.А.

Згідно із пред’явленим органом досудово-
го слідства обвинуваченням Ш.Л. брав участь у 
банді з 1994 р. по 9 лютого 2002 р., тобто до за-
тримання правоохоронними органами.

Визначення часу вчинення саме бандитиз-
му безпосередньо пов’язане зі встановленням 
форми участі особи у вчиненні цього злочи-
ну. Бандитизм становить окремий різновид 
спільної злочинної діяльності, специфічними 
проявами якої є організація озброєної банди 
та участь у ній або у вчинюваному нею напа-
ді. Для визначення часу вчинення цього зло-
чину саме у цих двох формах має значення час 
створення банди, тобто момент набуття об’єд-
нанням усіх обов’язкових ознак банди, час 
вступу конкретної особи до її складу й вихо-
ду з неї та час вчинення конкретних злочинів  
у складі банди.

 За висновком касаційного суду перебуван-
ня Ш.Л. у банді продовжувалося і після 1 верес-
ня 2001 р., тобто після вступу в силу нового КК 
(2001 р.). 

Отже, відповідно до змісту доводів заяви, її 
автор фактично оспорював правильність (об-
ґрунтованість) висновків суду щодо фактичних 
обставин справи. По суті захисник просив пере-
вірити законність і обґрунтованість засудження 
Ш.Л. за злочин, передбачений ст. 69 КК 1960 р. і 
ст. 257 КК. Однак з’ясування цих питань стосу-
ється повноти і всебічності дослідження обста-
вин події злочину, тобто тих питань, перегляд 
яких не входить до пов новажень Верховного 
Суду України. 

У зв’язку із зазначеним доводи захисника 
у цій частині не можуть бути підставами для 
втручання в оспорене судове рішення.

Враховуючи указане, Судова палата у кри-
мінальних справах Верховного Суду України 
скасувала ухвалу Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 17 травня 2012 р. щодо Ш.Л., а справу 
направила на новий розгляд до суду касаційної 
інстанції.
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РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
Виходячи зі змісту статей 24 та 25 Закону України «Про оренду землі» припи
нення орендарем господарської діяльності з безпосереднього цільового вико
ристання орендованої земельної ділянки та передача третім особам функцій з 
її обробітку й оплати орендної плати орендодавцю виходить за межі господар
ської діяльності, яку може здійснювати орендар без погодження з орендодав
цем, та є підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки за ст. 32 
зазначеного Закону

ПОСТАНОВА  
Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 12 лютого 2014 р. у справі № 6-166цс13 
(в ит я г)

У квітні 2012 р. С.М. звернувся до Калинів-
ського районного суду Вінницької області з по-
зовом до сільськогосподарського товариства 
з обмеженою відповідальністю «Лан» (далі — 
СТОВ «Лан») про розірвання договору оренди 
землі.

На обґрунтування позовних вимог С.М. за-
значив, що 1 березня 2007  р. між ним і СТОВ 
«Лан» строком на 10 років укладено договір 
оренди земельної ділянки, яка належить йому на 
підставі державного акта на право власності 
на земельну ділянку. 

Пославшись на те, що з 28 лютого 2009 р. від-
повідач не здійснює господарської діяльності, а 
земельна ділянка безпідставно використовуєть-
ся іншим сільськогосподарським товариством 
з обмеженою відповідальністю «Лан-Агро» 
(далі — СТОВ «Лан-Агро»), позивач просив 
розірвати спірний договір у зв’язку з грубим 
порушенням орендарем умов використання  
об’єкта оренди. 

Рішенням Калинівського районного суду 
Він ницької області від 28 вересня 2012 р. позов-
ні вимоги С.М. задоволено: розірвано договір 
оренди землі, укладений 1 березня 2007 р. між 
позивачем і СТОВ «Лан»; вирішено питання про 
розподіл судових витрат.

Додатковим рішенням від 23 листопада 
2012 р. Калинівський районний суд Вінницької 
області зобов’язав СТОВ «Лан» повернути орен-
довану земельну ділянку її власнику. 

Апеляційний суд Вінницької області ухва-
лою від 25 січня 2013 р., залишеною без змін ух-
валою колегії суддів судової палати у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і кримінальних справ 
від 29 березня 2013 р., апеляційну скаргу СТОВ 
«Лан» відхилив, рішення Калинівського район-
ного суду Вінницької області від 28  вересня 

2012  р. та додаткове рішення цього ж суду від 
23 листопада 2012 р. залишив без змін.

У листопаді 2013 р. СТОВ «Лан» подало до 
Верховного Суду України через Вищий спеціа-
лізований суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ заяву про перегляд ухвали 
колегії суддів судової палати у цивільних спра-
вах Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ від 29 бе-
резня 2013 р.

Колегія суддів судової палати у цивільних 
справах Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ ух-
валою від 23    грудня 2013 р. допустила до про-
вадження Верховного Суду України цивільну 
справу за позовом С.М. до СТОВ «Лан» про ро-
зірвання договору оренди землі для перегляду 
зазначеної ухвали колегії суддів судової палати 
у цивільних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і криміналь-
них справ.

У заяві СТОВ «Лан» про перегляд ухвали 
колегії суддів судової палати у цивільних спра-
вах Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 
29 березня 2013 р. порушено питання про ска-
сування ухвалених судами попередніх інстанцій 
рішень і прийняття нового рішення про відмову 
в задоволенні позовних вимог із підстав, перед-
бачених п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК, — неоднакового 
застосування судом касаційної інстанції статей 
8 та 25 Закону від 6  жовтня 1998 р. №  161-XIV 
«Про оренду землі» (далі — Закон №  161-XIV), 
що потягло ухвалення різних за змістом судових 
рішень у подібних правовідносинах.

Як на приклад наявності неоднакового за-
стосування судом касаційної інстанції зазначе-
них вище норм матеріального права СТОВ «Лан» 
послалося на рішення колегії суддів судової 
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палати у цивільних справах Вищого спеціалізо-
ваного суду України з розгляду цивільних і кри-
мінальних справ від 25  вересня  2013 р. у справі 
за позовом С.І. до СТОВ «Лан» про розірвання 
договору оренди землі (справа № 6-22234св13).

Заслухавши суддю-доповідача, пояснен-
ня представника С.М. — К.О. та представника 
СТОВ «Лан» — К.П., дослідивши доводи заявни-
ка, Судова палата у цивільних справах Верхов-
ного Суду України дійшла висновку про те, що 
заява про перегляд оскаржуваного судового рі-
шення не підлягає задоволенню з таких підстав. 

Відповідно до ст. 353 ЦПК Верховний Суд 
України переглядає судові рішення у цивільних 
справах виключно з підстав і в порядку, вста-
новлених цим Кодексом. Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 355 
ЦПК підставою для подання заяви про перегляд 
судових рішень у цивільних справах є неодна-
кове застосування судом (судами) касаційної 
інстанції одних і тих самих норм матеріального 
права, що потягло ухвалення різних за змістом 
судових рішень у подібних правовідносинах.

Суди встановили, що 1 березня 2007 р. між 
С.М. і СТОВ  «Лан» строком на 10 років був 
укладений договір оренди земельної ділянки 
сільськогосподарського призначення, яка зна-
ходиться на території Пиківської сільської ради 
Калинівського району Вінницької області. До-
говір оренди зареєстрований Калинівським ра-
йонним відділом Вінницької регіональної філії 
державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру при Державному комітеті 
України по земельних ресурсах», про що 30 лип-
ня 2007 р. в Державному реєстрі земель вчинено 
відповідний запис.

Згідно з пунктами 1, 9 зазначеного договору 
СТОВ «Лан» прийняло від позивача земельну ді-
лянку в строкове платне користування.

За висновком суду першої інстанції орендар 
усунувся від виконання умов договору та статей 
5, 8, 13, 21 і 25 Закону № 161-XIV щодо безпосе-
реднього використання спірної земельної ділян-
ки та внесення за неї орендної плати, що в силу 
ст. 32 цього Закону є підставою для розірвання 
договору.

Залишаючи без змін рішення суду першої 
інстанції про задоволення позовних вимог С.М., 
апеляційний суд, з висновками якого погодив-
ся суд касаційної інстанції, виходив із того, що 
припинення орендарем використання земельної 
ділянки за цільовим призначенням згідно з до-
говором оренди з передачею цієї функції іншій 
юридичній особі, а також внесення останньою 

орендної плати за користування земельною ді-
лянкою є істотним порушенням вимог статей 24, 
25 Закону № 161-XIV, умов договору оренди та є 
підставою для його розірвання.

Заявник зазначив, що суд касаційної інстан-
ції під час розгляду аналогічної справи за подіб-
них предмета спору, підстав позову, змісту по-
зовних вимог, установлених судом фактичних 
обставин і однакового матеріально-правового 
регулювання спірних правовідносин дійшов не-
однакових правових висновків.

У наданому для порівняння рішенні колегії 
суддів судової палати у цивільних справах Ви-
щого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 25 вересня 
2013 р. (справа №  6-22234св13) касаційний суд, 
скасовуючи рішення судів першої та апеляційної 
інстанцій про задоволення позову орендодавця 
про розірвання договору оренди земельної ді-
лянки, виходив із того, що укладений орендарем 
зі СТОВ «Лан-Агро» договір про виконання ро-
біт та надання послуг свідчить про доручення 
однієї юридичної особи іншій провести юридич-
но значущі дії, а саме виконати роботи з обро-
бітку землі, сплатити кошти третім особам, і не 
може розглядатись як договір суборенди землі, 
який потребує проходження державної реєстра-
ції. Висновки судів про те, що укладений між 
СТОВ «Лан» і СТОВ «Лан-Агро» договір фак-
тично є договором суборенди земельної ділянки, 
не ґрунтуються на доказах, а є лише припущен-
ням судів.

Крім того, касаційний суд послався на те, що 
ні ст. 24 Закону № 161-XIV, ні умовами договору 
не передбачено прав орендодавця, порушення 
яких стало підставою для звернення до суду з 
позовом про розірвання договору оренди землі. 

Зазначене свідчить про те, що має місце не-
однакове застосування судом касаційної інстан-
ції одних і тих самих норм матеріального права, 
ухвалення ним різних за змістом судових рішень 
у подібних правовідносинах.

Вирішуючи питання про усунення розбіж-
ностей у застосуванні судом касаційної інстан-
ції норм матеріального права, Судова палата у 
цивільних справах Верховного Суду України ви-
ходила з такого.

Орендар земельної ділянки має право са-
мостійно господарювати на землі з дотриман-
ням умов договору оренди землі (ст. 25 Закону 
№  161-XIV), а орендодавець відповідно до ч. 1 
ст. 24 цього Закону має право вимагати від орен-
даря безпосереднього використання земельної 
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ділянки за цільовим призначенням згідно з до-
говором оренди та своєчасного внесення оренд-
ної плати.

Залучення третіх осіб до обробітку землі та 
оплати орендної плати орендодавцю з припи-
ненням орендарем господарської діяльності з 
безпосереднього цільового використання орен-
дованої земельної ділянки виходить за межі ді-
яльності, яку може здійснювати орендар без по-
годження з орендодавцем.

За змістом ч. 1 ст. 32 Закону №  161-XIV до-
говір оренди землі може бути достроково ро-
зірваний за рішенням суду на вимогу однієї зі 
сторін у разі невиконання сторонами обов’язків, 
передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та 
умовами договору.

Суди попередніх інстанцій у справі, яка пе-
реглядається, установивши, що з березня 2009 р. 
СТОВ «Лан» господарської діяльності із цільо-
вого використання орендованої земельної ді-
лянки не здійснювало, ця земельна ділянка 

оброблялась іншим сільськогосподарським під-
приємством, яке й виплачувало орендодавцю 
орендну плату за спірним договором, дійшли 
правильного висновку про порушення СТОВ 
«Лан» визначених Законом № 161-XIV та догово-
ром оренди землі прав орендодавця. 

Судова палата у цивільних справах Верхов-
ного Суду України вважає, що суд касаційної 
інстанції, ухвалюючи судове рішення у справі, 
яка переглядається, правильно застосував нор-
ми матеріального права, тому передбачених п. 1 
ч. 1 ст. 355 ЦПК підстав для перегляду судового 
рішення немає.

Керуючись статтями 355, 3603, 3605 ЦПК, 
Судова палата у цивільних справах Верховного 
Суду України у задоволенні заяви СТОВ «Лан» 
про перегляд Верховним Судом України ухвали 
колегії суддів судової палати у цивільних спра-
вах Вищого спеціалізованого суду України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ від 29 бе-
резня 2013 р. відмовила.

 
За змістом ч. 1 ст. 388 ЦК України майно, яке вибуло з володіння власника на під
ставі рішення суду, ухваленого щодо цього майна, але в подальшому скасованого, 
вважається таким, що вибуло з володіння власника поза його волею

ПОСТАНОВА  
Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 16 квітня 2014 р. у справі № 6-146цс13 
(в и т я г)

У листопаді 2012 р. Л.О. звернулася до суду 
з позовом до Л.А., треті особи — Г. та К., про 
витребування майна з чужого незаконного 
володіння. 

Позивачка зазначила, що на підставі укладе-
ного в травні 2003 р. з Л.Н. договору довічного 
утримання стала власником квартири. У верес-
ні 2009 р. Л.Н. звернулася до суду з позовом до 
неї, Л.О., про розірвання договору довічного 
утримання. 

Дзержинський районний суд м. Харкова рі-
шенням від 20 грудня 2011 р. в позові відмовив. 
Однак рішенням Апеляційного суду Харківської 
області від 21 березня 2012 р. зазначене рішення 
суду першої інстанції було скасовано та ухвале-
но нове рішення — про розірвання договору до-
вічного утримання. 

13 квітня 2012 р. Л.Н. продала спірну кварти-
ру К. та Г., а вони 24 квітня 2012 р. продали її Л.А. 

Вищий спеціалізований суд України з розгля-
ду цивільних і кримінальних справ ухвалою від 

1 серпня 2012 р. рішення Апеляційного суду Хар-
ківської області від 21 березня 2012 р. скасував, а 
рішення Дзержинського районного суду м.  Хар-
кова від 20 грудня 2011 р. залишив без змін.

Позивачка, пославшись на те, що квартира 
вибула з її володіння поза її волею, просила ви-
требувати квартиру в нинішнього володільця 
Л.А. та повернути їй, Л.О.

Дзержинський районний суд м. Харкова рі-
шенням від 14 травня 2013  р., залишеним без 
змін ухвалою Апеляційного суду Харківської 
області від 2 липня 2013 р., у позові відмовив.

Ухвалою судді Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ від 25 липня 2013 р. у відкритті касаційно-
го провадження за касаційною скаргою Л.О. на 
зазначені рішення судів першої та апеляційної 
інстанцій відмовлено на підставі п. 5 ч. 4 ст. 328 
ЦПК.

У заяві про перегляд Верховним Судом 
України судового рішення суду касаційної 
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інстанції Л.О., пославшись на неоднакове засто-
сування судом касаційної інстанції ст.  388 ЦК, 
що потягло ухвалення різних за змістом судо-
вих рішень у подібних правовідносинах, проси-
ла скасувати судове рішення касаційного суду й 
 ухвалити нове — про задоволення її позову.

Заслухавши доповідь судді Верховного Суду 
України, пояснення представників відповідачки 
Л.А. — В. та Т., третьої особи К. та представни-
ка третьої особи Г. — М. на заперечення заяви, 
дослідивши матеріали справи та перевіривши 
наведені в заяві доводи, Судова палата у цивіль-
них справах Верховного Суду України дійшла 
висновку, що заява задоволенню не підлягає.

За змістом ч. 2 ст. 3604 ЦПК Верховний Суд 
України скасовує судове рішення у справі, яка 
переглядається з підстави, передбаченої п. 1 
ч. 1 ст.  355 ЦПК, якщо встановить, що воно є 
незаконним. 

Суд установив, що квартира на підставі 
укладеного 16 травня 2003 р. з Л.Н. договору до-
вічного утримання належала Л.О.

Апеляційний суд Харківської області рішен-
ням від 21 березня 2012  р. договір довічного 
утримання розірвав.

Після повернення квартири у свою власність 
Л.Н. 13 квітня 2012 р. уклала договір купів-
лі-продажу, за яким квартиру по 1/2 частці про-
дала Г. та К., а ті в свою чергу 24 квітня 2012 р. 
продали її Л.А.

Відмовляючи Л.О. у позові про витребу-
вання квартири від Л.А., суд першої інстанції, 
з висновками якого погодилися апеляційний 
та касаційний суди, виходив із того, що Л.А. є 
добро совісним набувачем, вона набула квартиру 
у власність за відплатним договором від Г. та К., 
які мали право її відчужувати, адже були закон-
ними власниками цієї квартири, також купив-
ши її в Л.Н., а та набула квартиру у власність на 
підставі рішення Апеляційного суду Харківської 
області від 21 березня 2012 р., яке на час укла-
дення зазначених вище договорів було чинним і 
скасоване лише 1 серпня 2012 р.

Однак з таким висновком суду погодитися 
не можна.

Відповідно до ч. 1 ст. 388 ЦК, якщо майно за 
відплатним договором придбане в особи, яка не 

мала права його відчужувати, про що набувач 
не знав і не міг знати (добросовісний набувач), 
власник має право витребувати це майно від на-
бувача лише у разі, якщо майно: 1) було загуб-
лене власником або особою, якій він передав 
майно у володіння; 2) було викрадене у власника 
або особи, якій він передав майно у володіння; 
3) вибуло з володіння власника або особи, якій 
він передав майно у володіння, не з їхньої волі 
іншим шляхом.

За змістом цієї норми закону майно, яке ви-
було з володіння власника на підставі рішення 
суду, ухваленого щодо цього майна, але в по-
дальшому скасованого, вважається таким, що 
вибуло з володіння власника поза його волею. 

Саме такого висновку щодо застосування 
положень ст. 388 ЦК дійшов суд касаційної ін-
станції в інших справах з подібних правовід-
носин, на рішення в яких від 28 березня 2012 р. 
та від 4 липня 2012 р. послалася заявниця як на 
приклади неоднакового застосування судом ка-
саційної інстанції зазначеної норми матеріаль-
ного права. 

Оскільки у справі, яка переглядається, рі-
шення суду про розірвання договору довічного 
утримання, на підставі якого спірну квартиру 
було вилучено з володіння позивачки Л.О., в 
подальшому було скасовано судом касаційної 
інстанції, то слід вважати, що квартира вибула 
з її володіння поза її волею і вона вправі витре-
бовувати її від добросовісного набувача Л.А. за 
правилами ст. 388 ЦК.  

Разом з тим, оскільки заочним рішенням 
Дзержинського районного суду м. Харкова від 
11 жовтня 2013 р. в іншій справі договір довіч-
ного утримання, укладений між Л.Н. та Л.О., 
знову було розірвано, це рішення набрало за-
конної сили, на його виконання спірну квартиру 
повернуто Л.Н., а позивачка Л.О. перестала бути 
її власником, то її заява про перегляд рішення 
суду касаційної інстанції в цій справі з метою 
повернення квартири собі у володіння задово-
ленню не підлягає.

Керуючись п. 1 ст. 355, п. 2 ч. 1 ст. 3603, ст. 3605 
ЦПК, Судова палата у цивільних справах Вер-
ховного Суду України у задоволенні заяви Л.О.  
відмовила.
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Висновки Верховного Суду України,  
викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду 

заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої 
п. 1 ч. 1 ст. 11116 Господарського процесуального кодексу 

України, за II півріччя 2013 р.  

Спори про укладення, зміну, розірвання договорів

За змістом ч.  2 ст.  10 Закону від 10 квітня 
1992  р. №  2269-XII «Про оренду державного та 
комунального майна» договір оренди державного 
майна має відповідати типовому договору орен-
ди відповідного майна, затвердженому наказом 
Фонду державного майна України.

Зокрема, умовами Типового договору орен-
ди цілісного майнового комплексу державного 
підприємства (структурного підрозділу підпри-
ємства), затвердженого наказом Фонду держав-
ного майна України від 23 серпня 2000 р. № 1774, 
передбачено, що перегляд на вимогу орендо-
давця орендної плати з підстав зміни Методики 

розрахунку орендної плати за державне майно 
та пропорції її розподілу, затвердженої поста-
новою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 
1995 р. № 786 (у редакції, чинній на момент ви-
никнення спірних правовідносин), змін цент-
ралізованих цін і тарифів, прийнятих пізніше, 
ніж укладений договір, та в інших випадках є 
підставою для зміни орендної ставки за корис-
тування цілісними майновими комплексами і 
не свідчить про недопустимість зворотної дії в 
часі актів цивільного законодавства (постанова 
Верховного Суду України від 20 серпня 2013 р. у 
справі № 3-19гс13).

Спори про визнання правочинів недійсними

Договір, укладений не уповноваженою на 
те особою, визнається недійсним із підстав, пе-
редбачених ст. 215 Цивільного кодексу України 

(далі — ЦК; постанова Верховного Суду України 
від 20 серпня 2013 р. у справі № 3-16гс13).

Застосування позовної давності

1. Обізнаність прокурора і Фонду державно-
го майна України про наявність оспорюваних 
правочинів не є підставою для висновку про 
пропуск строку позовної давності та необхід-
ність застосування положень ст. 267 ЦК. Тому 
неправомірною є відмова суду прокуророві у за-
доволенні позовних вимог у зв’язку з пропуском 
строку позовної давності, оскільки прокурор та 
позивач не є сторонами оспорюваних угод і були 
позбавлені права під час судового розгляду пе-
ревіряти повноваження осіб, які уклали ці пра-
вочини (постанова Верховного Суду України від 
20 серпня 2013 р. у справі № 3-18гс13).

2. Відповідно до ч.  2 ст.  260 ЦК порядок об-
числення позовної давності не може бути зміне-

ний за домовленістю сторін. Таким чином, суди 
обґрунтовано визнали положення п. 7.2 договору 
(в якому сторони фактично змінили порядок об-
числення позовної давності за вимогами про стяг-
нення пені за прострочену суму, встановивши, що 
строк позовної давності за вимогами про стягнен-
ня неустойки починає свій перебіг не з моменту 
прострочення платежу, а з дати, що визначається 
шляхом зворотного підрахунку шести місяців від 
дати звернення постачальника з позовом) недійс-
ними і такими, що суперечать вимогам ч. 2 ст. 260, 
ст.  261 ЦК та ч.  6 ст.  232 Господарського кодексу 
України (далі — ГК; постанови Верховного Суду 
України від 28 січня 2014 р. у справі № 3-39гс13  та 
від 28 січня 2014 р. у справі № 3-40гс13).

Висновки Верховного Суду України
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Спори щодо виконання господарських зобов’язань.  
Відповідальність за порушення зобов’язань

1. Відповідно до ч.  1 ст.  546 ЦК виконання 
зобов’язання може забезпечуватися, зокрема, і 
неустойкою. Умовами договору сторони перед-
бачили, що у разі порушення терміну поставки 
продукції застосовується неустойка у вигляді 
пені, що становить 2 % від вартості непоставле-
ного (недопоставленого) в строк товару за ко-
жен день прострочення його поставки. Проте 
порушення строку поставки товару не перетво-
рює неустойку на пеню за порушення грошово-
го зобов’язання так само, як і обов’язок поста-
чальника поставити товар не стає грошовим 
зобов’язанням. За таких обставин не можна об-
межувати пеню подвійною обліковою ставкою 
Національного банку України, посилаючись при 
цьому на норми Закону від 22 листопада 1996 р. 
№ 543/96-ВР «Про відповідальність за несвоє-
часне виконання грошових зобов’язань» і ч.  3 
ст. 549 ЦК.

У разі якщо належні до сплати штрафні санк-
ції надмірно великі порівняно зі збитками кре-
дитора, суд має право зменшити розмір санк-
цій відповідно до ч. 1 ст. 233 ГК. Схоже правило 
міститься у ч. 3 ст. 551 ЦК, згідно з якою розмір 
неустойки може бути зменшений за рішенням 
суду, якщо він значно перевищує розмір збитків 
та за наявності інших обставин, які мають істот-
не значення (постанова Верховного Суду України 
від 3 грудня 2013 р. у справі № 3-35гс13).

2. Якщо умовами укладеного між сторона-
ми договору розмір процентів за користуван-
ня продавцем чужими грошовими коштами не 
встановлено, помилковим буде нарахування та 
стягнення з відповідача із застосуванням аналогії 
закону на підставі приписів статей 536, 692, 1048 
ЦК процентів за користування чужими грошови-
ми коштами у зв’язку з неналежним виконанням 

зобов’язань з оплати товару, одержаного за дого-
вором поставки.

Оскільки договори поставки та договори 
позики є різними за своєю правовою природою 
і регулюють різні види цивільних правовідно-
син, а аналогію закону можна застосовувати 
виключно у разі подібності спірних неврегульо-
ваних відносин, застосування до договору по-
ставки положень про договір позики (зокрема, 
ст. 1048 ЦК) є безпідставним (постанови Вер-
ховного Суду України від 2 липня 2013 р. у спра-
ві № 3-11гс13 та від 20 серпня 2013 р. у справі 
№ 3-22гс13).

3. Вимога про списання заборгованості на 
підставі Закону від 12 травня 2011 р. № 3319-VI 
«Про деякі питання заборгованості за спожитий 
природний газ та електричну енергію» відповідає 
положенням ст. 16 ЦК та ст. 20 ГК, якими перед-
бачено можливість захисту прав та інтересів у 
спосіб, установлений законом або договором (по-
станова Верховного Суду України від 15 жовтня 
2013 р. у справі № 3-29гс13).

4. Стягнення з постачальника суми поперед-
ньої оплати, перерахованої за договором на по-
ставку природного газу, не вважається грошовим 
зобов’язанням у розумінні ст. 625 ЦК.

За такі дії постачальник несе відповідальність, 
передбачену ч. 3 ст. 693 ЦК, коли на суму поперед-
ньої оплати нараховуються проценти відповідно 
до ст.  536 цього Кодексу від дня, коли товар мав 
бути переданий, до дня фактичного передання 
товару покупцеві або повернення йому суми по-
передньої оплати. Договором може бути встанов-
лено обов’язок продавця сплачувати проценти на 
суму попередньої оплати від дня одержання цієї 
суми від покупця (постанова Верховного Суду Ук-
раїни від 15 жовтня 2013 р. у справі № 3-30гс13).

Спори, що виникають із договорів найму (оренди), лізингу

1. Правові наслідки невиконання зобов’язань 
при припиненні договору фінансового лізингу 
передбачено нормами Закону від 16 грудня 1997 р. 
№ 723/97 «Про фінансовий лізинг». Отже, за та-
ких обставин помилковим буде застосування 
положення ст. 785 ЦК, що передбачає стягнення 
неустойки в розмірі подвійної плати за користу-
вання річчю за час прострочення у разі неповер-
нення наймодавцеві предмета найму (постанова 
Верховного Суду України від 17 вересня 2013 р. у 
справі № 3-25гс13).

2. Відповідно до ч. 4 ст. 653 ЦК сторони не ма-
ють права вимагати повернення того, що було ви-
конане ними за зобов’язанням до моменту зміни 
або розірвання договору, якщо інше не встанов-
лено договором або законом. Таким чином, після 
розірвання в односторонньому порядку догово-
ру лізингу та повернення лізингоодержувачем 
спірного предмета лізингодавець не має права 
вимагати оплати цього предмета (постанова Вер-
ховного Суду України від 1 жовтня 2013 р. у спра-
ві № 3-28гс13).
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3. У разі розірвання договору лізингу вимо-
ги лізингодавця щодо стягнення з лізингоодер-
жувача в складі заборгованості за лізинговими 
платежами такої складової частини лізингового 

платежу, як відшкодування вартості цього майна, 
що залишилося у власності позивача, є безпід-
ставними (постанова Верховного Суду України 
від 29 жовтня 2013 р. у справі № 3-31гс13).

Спори, що виникають із кредитних правовідносин

Частиною 2 ст. 58 Закону від 7 грудня 2000 р. 
№ 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» 
(далі — Закон № 2121-ІІІ; у редакції, чинній на мо-
мент виникнення між сторонами спірних право-
відносин) встановлено, що банк не відповідає 
за невиконання або несвоєчасне виконання зо-
бов’язань, зокрема, у разі оголошення мораторію 
на задоволення вимог кредиторів. Протягом дії 

мораторію не нараховуються неустойка (штраф, 
пеня), інші фінансові (економічні) санкції за не-
виконання чи неналежне виконання зобов’язань 
перед кредиторами та зобов’язань щодо спла-
ти податків і зборів (обов’язкових платежів; п. 2 
ч. 3 ст. 85 Закону № 2121-ІІІ) (постанова Верхов-
ного Суду України від 2 липня 2013  р. у справі 
№ 3-12гс13).

Спори, що виникають із корпоративних правовідносин

Виявлення факту підробки підпису одного з 
учасників товариства на протоколі зборів цьо-
го товариства про внесення змін до установчих 
документів має правове значення, зважаючи на 
таке.

За змістом положень ч. 5 ст. 8, ч. 11 ст. 29 За-
кону від 15 травня 2003 р. № 755-IV «Про дер-
жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб–підприємців» (у редакції, чинній на момент 
виникнення між сторонами спірних правовід-
носин) установчі документи юридичної особи, 
а також зміни до них, викладаються письмово, 
прошиваються, пронумеровуються та підпису-
ються засновниками (учасниками) або уповно-
важеними особами, якщо законом не встановле-
но інший порядок їх затвердження. Справжність 

підписів засновників (учасників) або уповнова-
жених осіб на установчих документах повинна 
бути нотаріально засвідчена, а засновницькі 
договори — нотаріально посвідчені. У випад-
ках, передбачених законом, установчі докумен-
ти повинні бути погоджені з відповідними ор-
ганами державної влади. Державний реєстратор 
має право залишити без розгляду документи, 
подані для проведення державної реєстрації 
змін до установчих документів юридичної осо-
би, зокрема, якщо: документи не відповідають 
вимогам, установленим частинами  1, 2, 4, 6, та 
7 ст. 8, ч. 5 ст. 10 та ч. 21 ст. 22 цього Закону; до-
кументи  подано особою, яка не має на це повно-
важень (постанова Верховного Суду України від 
10 вересня 2013 р. у справі  № 3-20гс13). 

Спори, що виникають із земельних правовідносин

1. Якщо на орендованій земельній ділянці з 
дозволу орендодавця орендарем зведено нерухо-
ме майно, яке згодом продано третім особам, то 
після переходу права власності на об’єкт нерухо-
мого майна до набувача цього майна переходять 
і ті права на відповідну земельну ділянку, на яких 
вона належала відчужувачу, — право власності 
або право користування.

Оскільки законодавством передбачено мож-
ливість дострокового розірвання договору орен-
ди за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін 
договору в разі, якщо фактичне користування 
земельною ділянкою та зведеною на ній будівлею 
здійснює її новий власник, а попередній землеко-
ристувач добровільно відмовився від права ко-
ристування цією земельною ділянкою, на вимогу 

орендаря орендодавець зобов’язаний погодитися 
на розірвання договору оренди земельної ділян-
ки та прийняти цю земельну ділянку (постанова 
Верховного Суду України від 20  серпня 2013  р. 
у справі № 3-15гс13).

2. Відповідно до статей  21, 30 Закону від 
6 жовтня 1998 р. № 161-XIV «Про оренду землі», 
ст. 24 Закону від 3 липня 1992 р. № 2535-XII «Про 
плату за землю» і статей 628, 632 ЦК законодавча 
зміна нормативної грошової оцінки землі може 
бути підставою для зміни розміру орендної плати 
в односторонньому порядку, якщо це погоджено 
сторонами у договорі (постанова Верховного Суду 
України від 20 серпня 2013 р. у справі № 3-21гс13).

3. Нормативна грошова оцінка земель є ос-
новою для визначення розміру орендної плати, а 



26

ви
С

н
о

вк
и

 в
ер

х
о

вн
о

го
 С

уд
у 

ук
ра

їн
и

№ 7 ( 1 6 7 ) ’ 2 0 1 4

зміна нормативної грошової оцінки земельної ді-
лянки є підставою для перегляду розміру оренд-

ної плати (постанова Верховного Суду України 
від 3 грудня 2013 р. у справі № 3-34гс13).

Спори про відшкодування шкоди

За змістом ч. 2 ст. 48, ч. 1 ст. 49, ст. 110 Вод-
ного кодексу України забір води без дозволу на 
спеціальне водокористування є самостійною 
підставою для нарахування та відшкодування 
збитків за підпунктами 1.2, 9.1 Методики роз-
рахунку розмірів відшкодування збитків, запо-
діяних державі внаслідок порушення законодав-
ства про охорону та раціональне використання 

водних ресурсів, затвердженої наказом Мініс-
терства охорони навколишнього природного се-
редовища України від 20 липня 2009 р. № 389, і 
не поєднується з іншими діями, зокрема забруд-
ненням підземних вод, за яке також встановлено 
самостійну відповідальність (постанова Верхов-
ного Суду України від 3 вересня 2013 р. у справі 
№ 3-26гс13).

Справи про банкрутство

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 12 Закону від 14 травня 
1992 р. № 2343-XII «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкру-
том» (у редакції, чинній на момент виникнення 
спірних правовідносин) встановлено загальну 
заборону на нарахування штрафу і пені протя-
гом часу дії мораторію на задоволення вимог кре-

диторів, і її зміст не обмежується припиненням 
заходів забезпечення конкурсних вимог. Тому 
упродовж дії мораторію неустойка за невиконан-
ня поточних грошових зобов’язань не нарахову-
ється (постанова Верховного Суду України від 
1 жовтня 2013 р. у справі № 3-27гс13).

До відома авторів
До розгляду у «Віснику Верхов ного Суду Ук

раїни» прий маються оригінали авторських ста
тей/ма теріалів обсягом не більше одного ав
торського аркуша (40 тис. знаків) українською 
мовою у друкованому та електронному вигля
ді (фор  мат текстового файла .rtf або .doc, кегль 
шрифта 14 pt, інтервал між рядками 1.5). Руко
писні оригінали не приймаються.

Оригінал має бути обов’язково підписа
ний автором (усіма спів авторами). До ньо
го додаються фото авторів (розмір 10×15  см), 
віддруковане на фотопапері без тиснен
ня або записане на елек т ронному носії (фор
мат відповідного файла .jpg, розподільна здат
ність зображення 300 dpi), а також короткі 
анкетні дані: прізвище, ім’я та по батькові, міс
це роботи, посада, вчений ступінь, адреса (із 
зазначенням поштового індексу та адмі ні
стративного району, в тому числі у місті), кон
тактні телефони, факс, адреса електронної 
пошти, ідентифікаційний  номер, письмо вий 
дозвіл видавництву на обробку та зберігання 
персональних даних. Ілю стра ції (фотографії) до 
тексту також мають супроводжуватися від по
від ними підписами.

Відповідно до вимог ВАК наукові статті по
винні мати такі необхідні елементи: постанов

ка проб леми у загальному ви гля ді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завдан
нями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких про понується розв’язання цієї проблеми 
і на які спи рається автор, виділення невиріше
них раніше частин загальної проб леми, яким 
присвячується означена стаття; формулюван
ня цілей статті (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним об
ґрунтуванням отриманих науко вих результа
тів; виснов ки з проведеного дослідження і пер
спективи подальших розвідок у цьому напрямі.

До тексту статті долучається анотація (у се
редньому — 500 дру  кованих знаків) україн
ською мовою, а також рішення ка федри вузу чи 
відділу наукової установи про рекомендацію 
статті до опуб лікування.

Якщо статтю або окремі її фрагменти (цитати, 
епіграф тощо) пе рекладено українською мовою 
з російської, англійської або іншої іно земної 
мови, необхідно подати ксеро копію оригіналу.

Автори мають дотримуватися таких вимог до 
оформлення посилань на літературні джерела: 
зазначати прізвища авторів, укладачів, відпо
відальних редакторів та ін., видавниц тво, рік і 
місце видання, загальну кількість сторінок або 
номер сторінки, з якої взято цитату. Бібліогра

фічний опис іноземних джерел потріб но по
давати мовою оригіналу, долучаючи до стат
ті ксерокопії ти тульних сторінок цих видань. 
Нумерація виносок має бути єдиною для всієї 
статті (а не для кожної сторінки окремо), наво
дити їх слід на відповідних сторінках, а не в кін
ці статті.

При посиланні на нормативноправовий 
акт необхідно зазначати його повну назву, дату 
прийняття, номер (для відом чих — коли і ким 
затверджено), коли й за яким номером заре
єстровано в Міністерстві юстиції України, а та
кож офіційне джерело опублікування первісно
го тексту та змін і доповнень.

Автори не повинні передавати ці ж матеріа
ли іншим виданням до вирішення питання про 
їх опублікування у «Віснику Верховного Суду Ук
раїни». Редакція може не поділяти думку авто
рів статей. Відповідальність за достовірність 
інформації, що міститься в опублікованих мате
ріалах, точність посилань на нормативні акти й 
інші джерела несуть автори. 

Рукописи повертаються лише в разі, коли 
буде визнано доцільним їх доопрацювання. Ре
дакція має право редагувати, скорочувати на
діслані матеріали та змінювати їхні назви з по
дальшим погодженням із автором.
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Аналіз практики застосування  
ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві 1

Грошові зобов’язання охоплюють усі сфе-
ри суспільного життя і виникають насамперед 
у сфері приватноправових (цивільно-правових) 
відносин. Питання про цивільно-правову відпо-
відальність за порушення грошових зобов’язань 
потребує ретельного вивчення та вдосконалення, 
що зумовлено, зокрема, нинішньою ситуацією, 
пов’язаною із кризою неплатежів. 1

Метою цього аналізу є вивчення практики 
застосування судами норм законодавства при 
розгляді цивільних справ про відповідальність 
за порушення грошових зобов’язань, виявлення 
складних і спірних питань, що виникають у судо-
вій практиці, розробка пропозицій щодо забезпе-
чення правильного та однакового застосування 
судами норм права. 

Зміст ст. 625 Цивільного кодексу 
України та сфера її застосування

Статтею  625 Цивільного кодексу України 
(далі — ЦК) встановлено відповідальність за по-
рушення грошового зобов’язання. Так, ч. 1 цієї 
статті визначено, що боржник не звільняється 
від відповідальності за неможливість виконання 
ним грошового зобов’язання. У ч. 2 зазначено, що 
боржник, який прострочив виконання грошово-
го зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’яза-
ний сплатити суму боргу з урахуванням встанов-
леного індексу інфляції за весь час прострочення, 
а також три проценти річних від простроченої 
суми, якщо інший розмір процентів не встанов-
лений договором або законом.

Приписи ст. 625 ЦК про розмір процентів, що 
підлягають стягненню за порушення грошового 
зобов’язання, є диспозитивними та застосову-

1  Аналіз підготовлений суддею Верховного Суду України С е н і н и м   Ю . Л . , науковим 
консультантом відділу вивчення судової практики управління вивчення та аналізу судової 
практики М е л ь н и к   З . П . , к. ю. н., та науковим консультантом відділу вивчення судо-
вої  практики управління вивчення та аналізу судової практики К о н о в а л о в о ю   Н . О . , 
к. ю. н.

ються, якщо інший розмір процентів не встанов-
лений договором або законом. 

Отже, три проценти річних від простроченої 
суми за весь час прострочення застосовуються у 
випадку, якщо сторони в договорі не передбачи-
ли іншого розміру процентів річних. 

Під час проведення аналізу були виявлені ви-
падки відмови судами у стягненні сум на підставі 
ст.  625 ЦК у зв’язку з відсутністю зазначення їх 
розміру в договорі.

Так, Апеляційний суд Закарпатської  області 
рішенням від 20  грудня 2012  р. скасував рішення 
Міжгірського районного суду Закарпатської об-
ласті від 8 жовтня 2012 р. у частині задоволення 
позовної вимоги про стягнення 3 % річних від суми 
боргу, оскільки сторонами у спірному договорі роз-
мір процентів за користування зазначеними кош-
тами не встановлений, а отже, у позивача немає 
правових підстав для покладення на відповідача 
відповідальності за порушення грошового зобов’я-
зання відповідно до правил ст. 625 ЦК.

Разом з тим суди повинні враховувати, що 
коли в договорі не зазначено розміру процен
тів, цивільноправова відповідальність за по
рушення грошового зобов’язання настає на 
підставі вимог закону, а саме ст. 625 ЦК.

Якщо в договорі позики чи кредитному до
говорі встановлено збільшення розміру про
центів у зв’язку з простроченням сплати боргу, 
розмір ставки, на яку збільшена плата за ко
ристування позикою (кредиту), слід вважати 
іншим розміром процентів, встановленим до
говором  відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК. 

Для правильного та однакового застосування 
ст.  625 ЦК необхідно проаналізувати, в яких ви-
падках і правовідносинах слід її застосовувати та 
на яких підставах.

Стаття 625 розміщена в розд. І «Загальні поло-
ження про зобов’язання» кн. 5 ЦК, тому в ній ви-
значені загальні правила відповідальності за по-
рушення грошового зобов’язання і дія цієї статті  
поширюється на всі види грошових зобов’язань, 
якщо інше не передбачено спеціальними норма-

Аналіз судової практики
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ми, що регулюють суспільні відносини з приводу 
виникнення, зміни чи припинення окремих видів 
зобов’язань. При цьому важливим виявляється 
питання, які зобов’язання є  грошовими.

Відповідно до ч. 1 ст. 509 ЦК  зобов’язанням 
є правовідношення, в якому одна сторона (борж-
ник) зобов’язана вчинити на користь другої сто-
рони (кредитора) певну дію (передати майно, ви-
конати роботу, надати послугу, сплатити гроші 
тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор 
має право вимагати від боржника виконання 
його обов’язку.

За змістом статей  524 та 533 ЦК грошовим 
є зобов’язання, яке виражається в грошовій 
одиниці України (або грошовому еквіваленті 
в іноземній валюті). Така правова позиція під-
тверджується й практикою Верховного Суду Ук-
раїни (постанова від 6 червня 2012  р. у справі 
№ 6-49цс12).

Зобов’язальні правовідносини, які належать 
до грошових, досить різноманітні. Вони можуть 
бути частиною інших оплатних зобов’язань (на-
приклад, обов’язок покупця сплатити гроші за 
придбаний товар, обов’язок наймача оплатити 
користування майном тощо) або мати самостій-
ний характер (відносини позики, кредиту, бан-
ківського вкладу і под.). 

Разом з тим не є грошовими зобов’язання, 
в яких грошові знаки використовуються не як 
засіб погашення грошового боргу, а викону
ють роль товару: зобов’язання передачі грошей, 
що випливають з угод обміну валюти, опціону, 
купівлі-продажу монет і банкнот, зобов’язан-
ня повернути грошові знаки, які перебували на 
зберіганні, передати перевізником банкноти за 
договором перевезення та ін. З огляду на це по-
ложення ст.  625 ЦК не застосовуються до зазна-
чених відносин.

Дослідження рішень, направлених судами 
для аналізу практики застосування ст.  625 ЦК 
в цивільному судочинстві, свідчить про те, що 
більшість судів правильно визначали характер 
спірних правовідносин сторін і правомірність 
поширення на них дії ч. 2 ст. 625 ЦК. Але були ви-
явлені випадки, коли суди стягували на підставі 
ст. 625 ЦК кошти за невиконання відповідачем рі-
шення, ухваленого із незобов’язальних відносин.

Так, Апеляційний суд Тернопільської області 
рішенням від 14 червня 2012 р. у справі № 22ц-702 
скасував заочне рішення Тернопільського міськ-
районного суду від 23 листопада 2011  р., яким 
стягнув з Особи 1 на користь Особи 2 інфляційні 
нарахування та 3 % річних за виконавчим листом 
від 22 липня 2010 р. № 2а-134 в частині витрат на 

правову допомогу та витрат за проведення екс-
пертизи, а також за виконавчим листом № 2-134 
в частині стягнення половини вартості автомо-
біля, який перебував у спільній сумісній власності 
подружжя. Колегія суддів вказала, що зазначені 
рішення суду, на невиконання яких послався пози-
вач, ухвалені не за зобов’язальними правовідноси-
нами сторін, а тому ст. 625 ЦК не може застосо-
вуватись.

Судам слід мати на увазі, що грошові зобов’я-
зання, відповідальність за які встановлена ст. 625 
ЦК, передбачають насамперед договірні право-
відносини. 

Водночас під час розгляду справ цієї категорії 
у судів викликає труднощі питання щодо застосу-
вання відповідальності, передбаченої ст. 625 ЦК, 
до недоговірних зобов’язань, зокрема деліктних.

Так, Чемеровецький районний суд Хмельниць-
кої області рішенням від 13 березня 2012 р. у спра-
ві №  2/2219/198/12 стягнув з Особи  1 на користь 
Особи  2 інфляційні нарахування і 3  % річних від 
простроченої суми за порушення строків вико-
нання останнім рішення Чемеровецького районно-
го суду Хмельницької області від 9 вересня 2008 р. 
про відшкодування позивачу майнової шкоди. 

Калинівський районний суд Вінницької облас-
ті рішенням від 30 січня 2012 р. відмовив у задово-
ленні позову про стягнення інфляційних та 3  % 
річних від простроченої суми грошового зобов’я-
зання, яке виникло на підставі рішення суду про 
стягнення з відповідача збитків, заподіяних ним у 
результаті дорожньої пригоди. 

Враховуючи зазначену неоднакову судову 
практику під час вирішення питання щодо засто-
сування положень ст.  625 ЦК до правовідносин, 
які виникають у зв’язку із заподіянням шкоди, 
слід зважати на таке.

Статтею  625 ЦК регулюються зобов’язальні 
правовідносини, тобто її дія поширюється на 
порушення грошового зобов’язання, яке існу-
вало між сторонами до ухвалення рішення суду. 
При цьому ч. 5 ст. 11 ЦК, в якій ідеться про те, 
що у випадках, встановлених актами цивільно-
го законодавства, цивільні права та обов’язки 
можуть виникати з рішення суду, не дає підстав 
для застосування положень ст.  625 ЦК у разі 
наявності між сторонами деліктних, а не дого-
вірних зобов’язань. Крім того, з рішення суду 
зобов’язальні правовідносини не виникають, 
оскільки вони виникають з актів цивільного 
законодавства, про що й зазначено в ст. 11 ЦК, 
адже рішення суду лише підтверджує наявність 
чи відсутність правовідносин і вносить у них яс-
ність та  визначеність. 
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Слід також зазначити, що відшкодування 
шкоди — це відповідальність, а не боргове (гро-
шове) зобов’язання, на шкоду не повинні нара-
ховуватись проценти за користування чужими 
грошовими коштами, що теж є відповідаль ністю. 
Отже, нарахування процентів на суму шкоди є 
фактично подвійною мірою відповідальності 
(лист Вищого спеціалізованого суду України з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 
16 січня 2013 р. № 10-74/0/4-13).

Таким чином, дія ч.  2 ст.  625 ЦК не поши
рюється на правовідносини, що виникають у 
зв’язку із завданням шкоди.

Судам потрібно враховувати, що передбачена 
ст.  625 ЦК відповідальність не застосовується 
до правовідносин, які регулюються спеціаль
ним законодавством. Зокрема, дія ст. 625 ЦК не 
поширюється на трудові правовідносини (з при-
воду заборгованості із заробітної плати, відшко-
дування шкоди працівникові внаслідок трудово-
го каліцтва тощо) та сімейні правовідносини. 

Правова природа та підстави 
застосування відповідальності, 
передбаченої ст. 625 ЦК, 
співвідношення такої 
відповідальності із суміжними 
поняттями

Неоднакова практика судів із застосування 
ст. 625 ЦК певною мірою пов’язана зі складністю 
визначення правової природи відповідальності, 
передбаченої цією статтею, та розмежуванням 
цієї відповідальності від інших видів відпові-
дальності за грошовими зобов’язаннями, зокре-
ма неустойки (штрафу, пені) та збитків тощо.

Одним із найскладніших питань судо-
вої практики є ототожнення правової приро-
ди трьох процентів річних як відповідально-
сті за порушення грошового зобов’язання та 
 неустойки.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК у разі порушення 
зобов’язання настають правові наслідки, вста-
новлені договором або законом, зокрема сплата 
неустойки. Статтею  549 цього Кодексу встанов-
лено, що неустойкою (штрафом, пенею) є гро-
шова сума або інше майно, які боржник повинен 
передати кредиторові у разі порушення боржни-
ком зобов’язання. Формами неустойки є штраф і 
пеня. Штрафом є неустойка, що обчислюється у 
відсотках від суми невиконаного або неналежно 
виконаного зобов’язання (ч.  2 ст.  549 ЦК). Пе-
нею є неустойка, що обчислюється у відсотках 

від суми несвоєчасно виконаного грошового зо-
бов’язання за кожен день прострочення виконан-
ня (ч. 3 ст. 549 ЦК). 

Неустойка має подвійну правову природу. 
До настання строку виконання зобов’язання не-
устойка є способом його забезпечення, а в разі 
невиконання зобов’язання перетворюється на 
відповідальність, яка спрямована на компенсацію 
негативних для кредитора наслідків порушення 
зобов’язання боржником. Разом з тим пеня за 
своєю правовою природою продовжує стимулю-
вати боржника до повного виконання взятих на 
себе зобов’язань і після сплати штрафу, тобто по-
рівняно зі штрафом є додатковим стимулюючим 
фактором. Після застосування такої відповідаль-
ності, як штраф, який має одноразовий характер, 
тобто вичерпується з настанням самого факту 
порушення зобов’язання, пеня продовжує забез-
печувати та стимулювати виконання боржником 
свого зобов’язання. 

Водночас формулювання ст.  625 ЦК, коли 
нарахування процентів тісно пов’язується із 
застосуванням індексу інфляції, орієнтує на 
компенсаційний, а не штрафний характер від-
повідних процентів. За змістом ч.  2 ст.  625 ЦК 
нарахування інфляційних витрат на суму бор
гу та трьох процентів річних входять до складу 
грошового зобов’язання і є особливою мірою 
відповідальності боржника (спеціальний вид 
цивільноправової відповідальності) за про
строчення грошового зобов’язання, оскільки 
виступають способом захисту майнового права 
та інтересу, який полягає у відшкодуванні ма
теріальних втрат (збитків) кредитора від знеці
нення грошових коштів внаслідок інфляційних 
процесів та отримання компенсації (плати) від 
боржника за користування утримуваними ним 
грошовими коштами, належними до сплати 
кредиторові (постанови Верховного Суду Украї-
ни від 6 червня 2012 р. у справі № 6-49цс12, від 
24  жовтня  2011  р. у справі №  6-38цс11). Отже, 
проценти, передбачені ст. 625 ЦК, не є штрафни-
ми санкціями (постанова Верховного Суду Украї-
ни від 17 жовтня 2011 р. у справі № 6-42цс11). 

Слід враховувати, що, попри подібність пра
вової природи ч. 3 ст. 549 ЦК (щодо сплати пені) 
та ст.  625 цього Кодексу (щодо сплати трьох 
процентів річних), які в обох випадках засто
совуються як відповідальність за порушення 
грошового зобов’язання, ці правові норми є 
різними за своєю правовою природою.

Аналіз засвідчив, що більшість судів обґрун-
товано виходять із того, що передбачені ч.  2 
ст.  625 ЦК наслідки порушення боржником гро-
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шового зобов’язання не є неустойкою. Разом з 
тим були виявлені випадки іншого застосування 
цих положень.

Наприклад, рішенням Шепетівського міськ-
районного суду Хмельницької області від 29 жовт-
ня 2012 р. у справі № 2/2220/951/12 стягнуто суму 
боргу за договором позики і пеню за несвоєчасне 
виконання грошового зобов’язання та відмовлено 
в позові про стягнення процентів за користуван-
ня чужими коштами і 3  % річних від простроче-
ної суми. Ототожнивши пеню з процентами за 
прострочення виконання грошового зобов’язання, 
суд дійшов висновку про неможливість їх одночас-
ного стягнення.

Як свідчить судова практика, суди інколи 
підмінюють правову природу процентів, перед-
бачених ст.  625 ЦК, процентами за правомірне 
користування чужими грошовими коштами, пе-
редбаченими статтями 536, 1048, 10561, 1061 ЦК, 
і доходять висновку, що зазначені проценти є то-
тожними за своєю правовою природою та замі-
щують одне одного. 

Так, колегія суддів судової палати в цивільних 
справах Апеляційного суду Закарпатської облас-
ті рішенням від 5 липня 2012 р. скасувала рішен-
ня Ужгородського міськрайонного суду від 29 черв-
ня 2011  р. та додаткове рішення від 13 лютого 
2012 р. у частині вирішення позовної вимоги ПАТ 
«Енергобанк» до Особи 1 та Особи 2 про солідарне 
стягнення 3 % річних і в задоволенні цієї позовної 
вимоги відмовила. Як зазначено в мотивуваль-
ній частині рішення, кредитним договором від 
3 червня 2008 р. передбачена сплата процентів в 
розмірі 18  % за користування кредитом. Враху-
вавши, що за змістом ст.  625 ЦК за порушення 
грошового зобов’язання боржник зобов’язаний на 
вимогу кредитора сплатити 3  % річних від про-
строченої суми, якщо інший розмір процентів не 
встановлений договором або законом, судова ко-
легія дійшла висновку, що суд першої інстанції не 
мав правових підстав для покладення обов’язку 
на боржника та поручителя, який прострочив 
виконання грошового зобов’язання за кредитним 
договором, сплатити 3  % річних від простроче-
ної суми, оскільки зазначеним договором вста-
новлений розмір процентів за користування кре-
дитними коштами.

Разом з тим судам слід мати на увазі, що 
проценти, передбачені ст.  625 ЦК, за своєю 
природою відрізняються від процентів, які 
підлягають сплаті за правомірне користуван
ня чужими грошовими коштами. Тому під час 
вирішення спорів про стягнення процентів річ-
них суд повинен визначити, чи позивач вимагає 

сплати процентів за користування грошовими 
коштами, що були надані як позика, кредиту, 
банківського вкладу, чи зміст вимоги полягає в 
 застосуванні відповідальності за порушення гро-
шового зобов’язання (ст. 625 ЦК).

Суди повинні враховувати, що відповідаль
ність, передбачена ст. 625 ЦК, за своєю право
вою природою також відрізняється від збитків, 
відшкодування яких у разі порушення зобов’я
зання передбачене статтями 611 та 623 ЦК. З ог-
ляду на це стягнення сум на підставі ст. 625 ЦК 
не зменшує розміру збитків, до них не застосову-
ються положення ст.  624 ЦК щодо одночасного 
стягнення збитків і неустойки.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК підставою засто-
сування передбаченої цією нормою відповідаль-
ності є прострочення боржником виконання гро-
шового зобов’язання. Як передбачено ч. 1 ст. 612 
ЦК, боржник вважається таким, що прострочив, 
якщо він не приступив до виконання зобов’я-
зання або не виконав його у строк, встановле-
ний договором або законом. Строком договору 
є час, протягом якого сторони можуть здійснити 
свої права і виконати свої обов’язки відповід-
но до договору (ч.  1 ст.  631 ЦК). Згідно зі стат-
тями 251, 253 ЦК строком є певний період у часі, 
зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має 
юридичне значення; перебіг строку починається 
з наступного дня після відповідної календарної 
дати або настання події, з якою пов’язано його 
початок. Статтею  530 ЦК визначено, що якщо у 
зобов’язанні встановлений строк (термін) його 
виконання, то воно підлягає виконанню у цей 
строк (термін). Зобов’язання, строк (термін) ви-
конання якого визначений вказівкою на подію, 
яка неминуче має настати, підлягає виконанню 
з настанням цієї події. Якщо строк (термін) ви-
конання боржником обов’язку не встановлений 
або визначений моментом пред’явлення вимоги, 
кредитор має право вимагати його виконання у 
будь-який час. Боржник повинен виконати такий 
обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлен-
ня вимоги, якщо обов’язок негайного виконання 
не випливає із договору або актів цивільного за-
конодавства.

Водночас суди не завжди належним чином 
встановлюють наявність прострочення боржни-
ком виконання грошового зобов’язання.

Так, Білогірський районний суд Хмельницької 
області, приймаючи рішення про стягнення ін-
фляційних нарахувань за період з вересня 2008  р. 
до липня 2012 р. включно (рішення від 10 жовтня 
2012 р. у справі № 2/2201/1129/12), не взяв до уваги 
відсутність доказів щодо порушення поручите-
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лем грошового зобов’язання. За умовами укладено-
го між сторонами договору поруки (п.  6) поручи-
тель зобов’язався виконати обов’язки, зазначені 
в письмовій вимозі кредитора, впродовж п’яти 
календарних днів з моменту отримання письмо-
вої вимоги. Така вимога була направлена лише 
12 серпня 2012 р., при цьому матеріали справи не 
містять даних про її вручення. 

Аналіз судової практики засвідчив, що іноді 
суди не вбачають підстав для стягнення інфля-
ційних витрат і трьох процентів річних у випад-
ку, коли прострочення виконання грошового зо-
бов’язання сталося не з вини боржника. 

Відповідно до ст. 607 ЦК зобов’язання припи-
няється неможливістю його виконання у зв’язку з 
обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає. 
Згідно зі ст. 614 ЦК особа, яка порушила зобов’я-
зання, несе відповідальність за наявності її вини 
(умислу або необережності), якщо інше не вста-
новлено договором або законом. Особа є невину-
ватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залеж-
них від неї заходів щодо належного виконання 
зобов’язання. Особа, яка порушила зобов’язання, 
звільняється від відповідальності за порушення 
зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушен-
ня сталося внаслідок випадку або непереборної 
сили. Не вважається випадком, зокрема, недодер-
жання своїх обов’язків контрагентом боржника, 
відсутність на ринку товарів, потрібних для ви-
конання зобов’язання, відсутність у боржника 
необхідних коштів (ст. 617 ЦК). 

Разом з тим, вирішуючи питання про на-
явність вини як умови застосування відпові-
дальності, передбаченої ст.  625 ЦК, слід вра-
ховувати особли вість правової природи цієї 
відпо відальності. 

Беручи до уваги те, що наслідки простро
чення боржником грошового зобов’язання у 
вигляді інфляційних нарахувань та трьох про
центів річних не є санкціями, а виступають 
способом захисту майнового права та інтересу, 
який полягає у відшкодуванні матеріальних 
втрат кредитора від знецінення грошових кош
тів унаслідок інфляційних процесів та отри
манні компенсації від боржника за користуван
ня утримуваними ним грошовими коштами, 
належними до сплати кредиторові, ці кошти 
нараховуються незалежно від вини боржника. 

Це правило ґрунтується на засадах справед-
ливості і виходить з неприпустимості безпідстав-
ного збереження грошових коштів однією сторо-
ною зобов’язання за рахунок іншої. Матеріальне 
становище учасників цивільного обороту схиль-
не до змін, тому не виключено, що боржник, який 

не може виконати грошове зобов’язання зараз, 
зможе виконати його пізніше. Оскільки грошові 
кошти є родовими речами, неможливість вико-
нання такого зобов’язання (наприклад, внаслідок 
відсутності у боржника грошей та інших підстав) 
не звільняє його від відповідальності.

Тому практика судів, які приймають доводи 
відповідача про неможливість виконання грошо-
вого зобов’язання чи відсутність вини як підста-
ви для звільнення від відповідальності, що перед-
бачена ст. 625 ЦК, не є правильною.

Разом з тим судам слід мати на увазі, що за 
змістом ч.  4  ст.  613  ЦК   боржник за грошовим 
зобов’язанням не сплачує проценти за час про
строчення кредитора, тобто у випадку, якщо 
кредитор відмовився прийняти належне вико-
нання, запропоноване боржником, або не вчи-
нив дій, що встановлені договором, актами ци-
вільного законодавства чи випливають із суті 
зобов’язання або звичаїв ділового обороту, до 
вчинення яких боржник не міг виконати сво-
го обов’язку (ч. 1 ст. 613 ЦК). Тому, якщо борж-
ник доведе, що невиконання ним грошового 
зобов’язання мало місце через прострочення 
кредитора, він звільняється від відповідально-
сті, яка передбачена ст.  625  ЦК, оскільки пору-
шення грошового зобов’язання у вигляді його 
прострочення боржником не настало і в тако-
му разі вважається, що виконання зобов’язан-
ня відстрочено на час прострочення кредитора  
(ч. 2 ст. 613 ЦК).

Якщо боржник, використовуючи своє пра
во, передбачене ст.  537 ЦК, вніс належні до 
сплати кредиторові гроші у депозит нотаріу
са,  — таке грошове зобов’язання вважається 
виконаним своєчасно, а отже, немає підстав 
для застосування відповідальності, передбаче
ної ст. 625 ЦК. 

За змістом ст.  528 ЦК виконання грошового 
зобов’язання може бути покладено боржником 
на іншу особу, якщо з умов договору, ЦК, інших 
актів цивільного законодавства або суті зобов’я-
зання не випливає обов’язок боржника виконати 
зобов’язання особисто. Необхідно враховувати, 
що відповідно до ст. 528 ЦК у випадку порушен
ня (невиконання або неналежного виконання) 
грошового зобов’язання боржника іншою осо
бою, на яку боржником покладено його вико
нання, проценти, передбачені ст.  625 ЦК, стя
гуються не з цієї особи, а з боржника. Оскільки 
виконання грошового зобов’язання боржника 
третьою особою є згідно з п. 4 ч. 1 ст. 512 ЦК од-
нією з підстав заміни кредитора іншою особою, у 
випадках, встановлених ч. 3 ст. 528 ЦК, до іншої 
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особи переходять права кредитора у грошовому 
зобов’язанні. 

Отже, аналізуючи практику застосування су-
дами ст.  625 ЦК, слід зазначити, що при розгля-
ді справ цієї категорії судам потрібно звертати 
увагу на такі питання: чи існує зобов’язання між 
сторонами, чи є це зобов’язання грошовим, чи 
доведена наявність прострочення у виконанні 
 зобов’язання, чи є спеціальні норми, що регулю-
ють ці правовідносини та виключають застосу-
вання ст. 625 ЦК. 

Особливості  
відповідальності за порушення 
грошового зобов’язання  
в окремих видах правовідносин

Під час проведення аналізу виявлено, що 
 серед спорів, пов’язаних з відповідальністю за 
порушення грошового зобов’язання, найпоши-
ренішими є спори, які виникають з договорів по-
зики, кредиту та банківського вкладу. Виникнен-
ня таких спорів у більшості випадків зумовлене 
порушенням позичальником договору в части-
ні виконання зобов’язання належним чином і у 
встановлений відповідно до умов договору строк.

Предметом договору позики можуть бути як 
грошові кошти, так і інші речі, визначені родови-
ми ознаками (ст.  1046 ЦК). Частиною  1 ст.  1050 
ЦК визначено, що в тому разі, якщо позичаль-
ник своєчасно не повернув суму позики, він зо-
бов’язаний сплатити грошову суму відповідно до 
ст. 625 ЦК. Разом з тим із положення ч. 1 ст. 1050 
ЦК випливає, що, якщо позичальник своєчасно 
не повернув речі, визначені родовими ознаками, 
він зобов’язаний сплатити неустойку відповідно 
до статей 549—552 ЦК. З огляду на аналіз наведе-
них правових норм слід дійти висновку, що пору
шення боржником умов договору позики, коли 
його об’єктом є інші речі, відмінні від грошей, 
не може бути підставою для застосування від
повідальності, передбаченої ч. 2 ст. 625 ЦК. 

Згідно з положеннями ст.  1054 та ст.  1058 
ЦК предметом кредитного договору та договору 
банківського вкладу можуть бути лише грошові 
кошти. Відповідно при вирішенні спорів, пов’я-
заних з неналежним виконанням зобов’язань, що 
випливають із зазначених договорів, підлягає за-
стосуванню ч. 2 ст. 625 ЦК.

За змістом статей  526 та 1058 ЦК зобов’я-
зання банку з повернення вкладу за договором 
банківського вкладу (депозиту) вважається вико-
наним з моменту повернення вкладу вкладнику 

готівкою або надання іншої реальної можливості 
отримати вклад та розпорядитися ним на свій 
розсуд (наприклад, перерахування на поточний 
банківський рахунок вкладника в цьому ж бан-
ку, з якого вкладник може зняти кошти чи про-
водити ними розрахунки з допомогою платіжної 
 банківської картки). 

Неоднозначним для судової практики є пи-
тання, пов’язане з правомірністю нарахування 
позивачем трьох процентів річних на суму за-
боргованості зі сплати процентів, передбачених 
кредитним договором, договором позики та бан-
ківського вкладу. Вирішуючи його, суди мають 
керуватися тим, що три проценти річних по
винні нараховуватися на суму основного боргу 
без урахування вже нарахованих процентів за 
користування чужими грошовими коштами, 
якщо в обов’язкових для сторін правилах чи 
договорі немає прямої вказівки щодо іншого 
порядку нарахування процентів.

Пунктом 6 ст. 1061 ЦК встановлено, що про-
центи на банківський вклад виплачуються вклад-
никові на його вимогу зі спливом кожного квар-
талу окремо від суми вкладу, а невитребувані 
у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на 
яку нараховуються проценти, якщо інше не вста-
новлено договором банківського вкладу. У зв’яз-
ку з цим необхідно враховувати, що у випадку 
збільшення вкладу на суму невитребуваних 
процентів, проценти, які стягуються у зв’язку 
з простроченням повернення вкладу, що пе
редбачені ч. 2 ст. 625 ЦК, нараховуються на всю 
суму вкладу, збільшеного на суму невитребува
них процентів. 

Відповідно до ст.  1073 ЦК у разі несвоєчас-
ного зарахування на рахунок грошових коштів, 
що надійшли клієнтові, їх безпідставного спи-
сання банком з рахунка клієнта або порушен-
ня банком розпорядження клієнта про перера-
хування грошових коштів з його рахунка банк 
повинен негайно після виявлення порушення 
зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта 
або належного отримувача, сплатити проценти 
та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не 
встановлено законом. Таким чином, якщо від
булося прострочення банком операцій за ра
хунком, у клієнта з’являється підстава вимага
ти відповідно до ст. 625 ЦК сплати процентів, а 
відповідно до вимог ст. 623 ЦК — відшкодуван-
ня завданих збитків, якщо інше не встановлено 
законом. 

Судам слід мати на увазі, що передбачені 
ст. 32 Закону від 5 квітня 2001 р. № 2346ІІІ «Про 
платіжні системи та переказ коштів в Україні» 
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спеціальні правила щодо відповідальності бан
ків при здійсненні переказу у вигляді сплати 
пені не виключають застосування ст. 625 ЦК.

Складним для судової практики є питання 
щодо застосування положень ст. 625 ЦК під час 
вирішення спорів, пов’язаних із виконанням до-
говорів про надання послуг. 

За змістом ч.  1 ст.  901, ч.  1 ст.  903 ЦК за до-
говором про надання послуг одна сторона (ви-
конавець) зобов’язується за завданням другої 
сторони (замовника) надати послугу, яка спожи-
вається в процесі вчинення певної дії або здійс-
нення певної діяльності, а замовник зобов’язу-
ється оплатити виконавцеві зазначену послугу, 
якщо інше не встановлено договором. Якщо до-
говором передбачено надання послуг за плату, 
замовник зобов’язаний оплатити надану йому 
послугу в розмірі, у строки та в порядку, що вста-
новлені договором.

Таким чином, договір про надання послуг є 
складним зобов’язанням, що складається з двох 
органічно поєднаних між собою зобов’язань: 
по-перше, правовідношення, в якому виконавець 
повинен надати послугу, а замовник наділений 
правом вимагати виконання цього обов’язку; 
по-друге, правовідношення, в якому замовник 
зобов’язаний оплатити надану послугу, а викона-
вець має право вимагати від замовника відповід-
ної оплати.

Беручи до уваги зазначене, правовідносини, 
які склалися на підставі договору про надання 
послуг, є грошовим зобов’язанням і, зважаю
чи на таку юридичну природу правовідносин 
сторін, на них поширюється дія ч. 2 ст. 625 ЦК 
як спеціальний вид цивільноправової відпові
дальності за прострочення виконання зобов’я
зання (постанова Верховного Суду України від 
14 листопада 2011 р. у справі № 6-40цс11).

Неоднаковою є практика розгляду суда-
ми справ, що стосуються невиконання або не-
належного виконання договорів про надання 
 житлово-комунальних послуг.

Вирішуючи спори цієї категорії, судам слід 
враховувати, що правовідносини, які склалися 
між сторонами на підставі договору про надан-
ня житлово-комунальних послуг, є грошови-
ми зобов’язаннями, у яких, серед інших прав і 
обов’язків сторін, на боржника покладено ви-
ключно певний цивільно-правовий обов’язок з 
оплати отриманих житлово-комунальних послуг, 
якому кореспондує право вимоги кредитора (ч. 1 
ст.  509 ЦК), — вимагати сплату грошей за нада-
ні послуги. Таким чином, з огляду на юридичну 
природу правовідносин як грошових зобов’я-

зань на них поширюється дія ч. 2  ст. 625 ЦК як 
спеціальний вид цивільно-правової відповідаль-
ності за прострочення виконання зобов’язання. 
Передбачена п.  10 ч.  3 ст.  20 Закону від 24 черв-
ня 2004 р. № 1875-IV «Про житлово-комунальні 
послуги» (далі — Закон № 1875-IV) норма щодо 
відповідальності боржника у разі несвоєчас
ного здійснення платежів за житловокому
нальні послуги у вигляді пені не виключає за
стосування наслідків ч. 2 ст. 625 ЦК (постанови 
Верховного Суду України від 20 червня 2012 р. у 
справі № 6-68цс12, від 30 жовтня 2013 р. у справі 
№ 6-59цс13). 

Крім того, у судах сформувалася неоднакова 
практика у вирішенні питання щодо застосу-
вання положень ч.  2 ст.  625  ЦК у випадку від-
сутності між сторонами договору на надання 
житлово-комунальних послуг, але за наявності 
між ними фактичних відносин з надання таких 
послуг.

Вирішуючи справи зазначеної категорії, су-
дам слід мати на увазі, що відповідно до ч. 3 ст. 20 
Закону № 1875-IV укладення договору на надан-
ня житлово-комунальних послуг визначено як 
обов’язок, а не право сторін, а тому відсутність 
договірних правовідносин не є підставою для від-
мови у стягненні з відповідача коштів за надані 
житлово-комунальні послуги. 

Таким чином, видається правильною практи-
ка судів, які за відсутності договірних відносин, 
але в разі існування прострочення виконання 
грошового зобов’язання зі сплати житлово-ко-
мунальних послуг покладають на боржника 
відповідальність, передбачену ч.  2 ст.  625 ЦК. 
Ця позиція підтверджується практикою Вер-
ховного Суду України (постанова Верховно-
го Суду України від 30  жовтня  2013  р. у справі  
№ 6-59цс13).

Правильними є висновки судів про необхід-
ність застосування ст. 625 ЦК щодо відповідаль-
ності за порушення грошового зобов’язання 
у  спорах, які виникають з договорів страхуван-
ня. Оскільки зобов’язання страховиків у разі 
настання страхового випадку зводиться до 
здійснення страхової виплати, то таке зобов’я
зання є грошовим і в разі прострочення його 
виконання настає відповідальність, передба
чена ч. 2 ст. 625 ЦК, зокрема сплата суми боргу з 
урахуванням встановленого індексу інфляції за 
весь час прострочення, а також трьох процентів 
річних від простроченої суми (аналіз Верхов-
ного Суду України від 30 червня 2011 р. судової 
практики розгляду цивільних справ, що виника-
ють з договорів страхування).
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Аналогічна правова позиція підтверджена 
й судовою практикою Верховного Суду України 
(постанова Верховного Суду України від 6  черв-
ня 2012 р. у справі № 6-49цс12). 

При вирішенні судами спорів, пов’язаних з 
виконанням договорів поруки, необхідно врахо-
вувати, що з огляду на ч. 2 ст. 554 ЦК поручитель 
відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що 
і боржник, включаючи сплату основного боргу, 
процентів, неустойки, відшкодування збитків, 
якщо інше не встановлено договором поруки. 
Беручи до уваги додатковий характер зобов’я-
зання поручителя, кредитор має право вимага
ти стягнення з поручителя процентів у зв’язку 
з простроченням виконання грошового зо
бов’язання, забезпеченого порукою, на основі 
ч. 2 ст. 625 ЦК до фактичного погашення боргу. 
При цьому проценти нараховуються в порядку і 
розмірі, в яких вони підлягають відшкодуванню 
боржником за основним зобов’язанням, якщо 
інше не встановлено договором поруки. 

Відповідно до ч.  2 ст.  556 ЦК до поручителя, 
який виконав зобов’язання, забезпечене порукою, 
переходять усі права кредитора у цьому зобов’я-
занні, в тому числі й ті, що забезпечували його ви-
конання. Поручитель набуває права вимагати від 
боржника виконання зобов’язання в тому обсязі, 
в якому він сам виконав вимоги кредитора, тобто 
повністю або частково з урахуванням сплачених 
відсотків, неустойки, відшкодування збитків і су-
дових витрат кредитора. Слід мати на увазі, що 
проценти згідно з ч. 2 ст. 625 ЦК нараховуються 
на всю виплачену поручителем за боржника суму, 
включаючи збитки, неустойку, сплачені кредито
ру проценти тощо, крім передбачених договором 
поруки сум санкцій, сплачених поручителем у 
зв’язку з власним простроченням. Оскільки  після 
задово лення поручителем вимог кредитора осно-
вне зобов’язання вважається повністю або частко-
во виконаним, поручитель не має права вимага
ти від боржника сплати процентів, визначених 
умовами зобов’язання, забезпеченого порукою, 
з моменту погашення вимог кредитора.

Зобов’язання гаранта сплатити кредиторові 
грошову суму відповідно до умов гарантії є гро-
шовим. Відповідно до ст. 566 ЦК у разі порушення 
гарантом свого обов’язку його відповідальність 
перед кредитором не обмежується сумою, на яку 
видано гарантію, якщо інше не встановлено у  га-
рантії. Таким чином, за відсутності в гарантії 
інших умов кредитор має право вимагати від 
гаранта, що порушив свій обов’язок, сплатити 
грошову суму, виплатити проценти, передбачені 
ч. 2 ст. 625 ЦК. 

Застосування відповідальності, 
передбаченої ст. 625 ЦК, разом 
з неустойкою, яка встановлена 
іншим законом чи договором, 
та процентів за правомірне 
користування грошовими 
коштами

При розгляді судами справ цієї категорії ви-
никало питання щодо можливості одночасно-
го застосування відповідальності, передбаченої 
ст. 625 ЦК та ст. 549 ЦК, а саме сплати неустойки 
у вигляді штрафу та пені.

Вирішуючи зазначене питання, слід мати на 
увазі, що відповідальність, передбачена ст.  625 
ЦК, є особливою мірою відповідальності борж-
ника за порушення грошового зобов’язання і 
може застосовуватися незалежно від застосу-
вання кредитором інших видів відповідальності 
або інших забезпечувальних заходів, зокрема 
неустойки. Беручи до уваги подібність правової 
природи ст. 549 ЦК (щодо сплати пені) та ст. 625 
ЦК (щодо сплати трьох процентів річних), пе-
редбачена цими статтями відповідальність може 
застосовуватись незалежно одна від одної. Чинне 
цивільне законодавство не забороняє визначен-
ня сторонами в договорі різних видів забезпе-
чення зобов’язань. При цьому нарахування та 
стягнення неустойки (пені) в разі прострочення 
виконання зобов’язання (ст.  549 ЦК) є правом 
кредитора, реалізація якого жодним чином не 
залежить від застосування інших видів цивіль-
но-правової відповідальності, передбачених за-
коном за порушення зобов’язання (ст. 625 ЦК).

З огляду на зазначене слід вважати правиль-
ною позицію судів, відповідно до якої заходи 
відповідальності за порушення грошового зо
бов’язання та неустойка є різними правовими 
інститутами, обмеження можливості одночас
ного застосування яких законом не встановле
на (аналогічна позиція висловлена в постановах 
Верховного Суду України від 6  червня  2012  р. у 
справі № 6-49цс12, від 30 жовтня 2013 р. у справі 
№ 6-59цс13). 

Також суди допускають помилки, які поляга-
ють у застосуванні передбачених законодавством 
обмежень, що є характерними для неустойки до 
ст. 625 ЦК. Це обмеження, які стосуються строків 
стягнення неустойки, — позовна давність в один 
рік (ч. 2 ст. 258 ЦК) та обмеження, що стосуються 
розміру неустойки (ст. 551 ЦК).

Наприклад, п.  1 ч.  2 ст.  258 ЦК встановлю-
ється спеціальна позовна давність в один рік до 
вимог про стягнення неустойки. Зважаючи на 
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те, що передбачені ч.  2 ст.  625 ЦК наслідки про-
строчення боржником грошового зобов’язання 
не є неустойкою, положення про скорочену по-
зовну давність в один рік стосується лише вимог 
про стягнення неустойки і не регулює стягнення 
боргу з урахуванням відповідальності, перед-
баченої ч. 2 ст. 625 ЦК. Відповідно до позовних 
вимог щодо застосування відповідальності, пе
редбаченої ст. 625 ЦК, встановлений загальний 
строк позовної давності тривалістю у три роки 
(ст. 257 ЦК), який може бути збільшений за до
мовленістю сторін (ст.  259 ЦК). Аналіз судової 
практики засвідчив, що суди не завжди врахову-
ють ці обставини.

Так, 11 грудня 2012 р. Апеляційний суд Вінниць-
кої області під час розгляду справи про стягнення 
інфляційних витрат та 3  % річних скасував рі-
шення суду першої інстанції, яким задоволено по-
зов, та застосував положення ч. 2 ст. 258 ЦК про 
спеціальну позовну давність. 

Відповідно до ч. 3 ст. 551 ЦК розмір неустой-
ки може бути зменшений за рішенням суду, якщо 
він значно перевищує розмір збитків, та за наяв-
ності інших обставин, які мають істотне значен-
ня. Оскільки стягнення боргу з урахуванням 
встановленого індексу інфляції за весь період 
прострочення та трьох процентів річних від 
простроченої суми не є неустойкою, а ст.  625 
ЦК не передбачає можливості зменшення су
дом її розміру, то видається правильною пози
ція судів, які відхиляють доводи відповідачів 
про зменшення розміру цієї відповідальності. 

Слід також мати на увазі, що до ст. 625 ЦК не 
застосовуються положення ст. 616 цього Кодек
су, яка передбачає правові наслідки порушення 
зобов’язання з вини кредитора. Положеннями 
цієї статті суду надається право зменшувати роз-
мір збитків та неустойки, спеціальні ж правила 
відповідальності боржника за грошовим зобов’я-
занням у зв’язку з простроченням кредитора пе-
редбачені ч. 4 ст. 613 ЦК. 

Суди в окремих випадках не враховували по-
ложення зазначених статей і зменшували роз-
мір процентів, які стягувалися на підставі ч.  2 
ст.  625 ЦК (рішення Косівського районного суду 
Івано- Франківської  області від 16  жовтня  2012  р. 
у справі №  0910/949/2012, скасоване рішенням 
Апеляційного суду Івано-Франківської області від 
3 жовтня 2013 р.).

Матеріали аналізу свідчать про те, що під 
час вирішення справ цієї категорії також були 
випадки безпідставного зменшення розмі-
ру інфляційних нарахувань, передбачених ч.  2 
ст.  625 ЦК (рішення Рахівського районного суду 

 Закарпатської області від 23  жовтня  2012  р. у 
справі № 709/991/12).

Необхідно враховувати, що, оскільки стяг
нення неустойки є самостійною мірою цивільно 
правової відповідальності, на суму неустойки 
не нараховуються проценти (ч.  2 ст.  550 ЦК). 
Під процентами в цьому випадку слід розуміти 
проценти за користування чужими грошовими 
коштами, стягнення яких передбачене ст.  536 
ЦК, та проценти річних за прострочення вико
нання грошового зобов’язання, які стягуються 
відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК.

У судів виникають труднощі при вирішенні 
питання щодо одночасного стягнення процентів, 
визначених статтями  536, 1048, 10561, 1061 ЦК і 
трьох процентів річних від простроченої суми 
відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК. 

При розгляді цього питання слід мати на ува-
зі, що проценти, визначені статтями  536, 1048, 
10561, 1061 ЦК, є платою за користування чужи-
ми грошовими коштами, яка, за відсутності іншої 
домовленості сторін, сплачується боржником за 
весь період користування грошовими коштами, 
у тому числі після настання терміну їх повернен-
ня. Поряд з цим за порушення виконання гро-
шового зобов’язання на боржника покладається 
відповідальність відповідно до ст.  625 ЦК, яка 
полягає у приєднанні до невиконаного обов’язку 
нового додаткового обов’язку у  вигляді відшко-
дування матеріальних втрат кредитора від зне-
цінення грошових коштів внаслідок інфляцій-
них процесів за весь час прострочення, а також 
сплати трьох процентів річних від простроченої 
суми, якщо інший розмір процентів не встанов-
лений договором або законом. Беручи до уваги 
різну правову природу процентів, передбачених 
статтями  536, 1048, 10561, 1061 ЦК, і процентів, 
що стягуються відповідно до ст. 625 ЦК, а також 
відсутність у чинному законодавстві обмежень, 
одночасне стягнення процентів, передбачених 
ст. 536 ЦК та іншими статтями, і відшкодуван
ня інфляційних збитків за весь час прострочен
ня, а також сплата трьох процентів річних від 
простроченої суми, передбачених ст. 625 ЦК, є 
правомірним (за умов, що такі вимоги заявлені 
кредитором).

Ця позиція підтверджується практикою 
Верховного Суду України (постанова Верхов-
ного Суду України від 29  травня  2013  р. у спра-
ві № 6-39цс13), відповідно до якої правильним є 
стягнення з відповідача на користь позивача про-
центів за банківськими вкладами за простроче-
ний строк до дня фактичного повернення коштів 
вкладнику, а також трьох процентів річних і суми 
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відповідно до індексу інфляції за несвоєчасне ви-
конання грошового зобов’язання на підставі ч. 2 
ст. 625 ЦК.

Разом з тим слід звертати увагу, що одночас
не стягнення процентів, передбачених ст.  536 
ЦК, виключає застосування ст.  625 ЦК у тому 
випадку, коли ст.  536 ЦК застосовується за 
прямою вказівкою законодавця як спеціальна 
міра відповідальності за порушення грошового 
зобов’язання. Така вказівка, зокрема, містить-
ся у ч. 3 ст. 693 (нарахування процентів на суму 
попередньої оплати товару у разі прострочення 
продавцем передачі товару), ч.  4 ст.  694 (у разі 
прострочення покупцем оплати товару), ч.  2 
ст. 1214 (у разі безпідставно одержання чи збере-
ження грошей) ЦК. 

Застосування ч. 2 ст. 625 ЦК 
до грошових зобов’язань, 
визначених в іноземній валюті

Аналіз судової практики засвідчив, що у су-
дів виникали питання щодо особливостей засто-
сування ч. 2 ст. 625 ЦК до грошових зобов’язань, 
визначених в іноземній валюті. 

Відповідно до положень ч.  2 ст.  192 ЦК іно-
земна валюта може використовуватися в Украї-
ні у випадках і в порядку, встановлених законом. 
Порядок та правила використання іноземної 
валюти на території України на сьогодні вста-
новлені Декретом від 19 лютого 1993 р. № 15-93 
«Про систему валютного регулювання і валют-
ного контролю» (далі — Декрет №  15-93), Пра-
вилами використання готівкової іноземної 
валюти на території України (затверджено по-
становою Правління Національного банку Ук-
раїни (далі — НБУ) від 30 травня 2007 р. № 200; 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
18 червня 2007 р. за № 656/13923), Положенням 
про порядок здійснення операцій з чеками в 
іноземній валюті на території України (затвер-
джено постановою Правління НБУ від 29  груд-
ня 2000 р. № 520; зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 21 лютого 2001 р. за № 152/5343) 
та іншими  документами.

Згідно зі ст.  524 ЦК зобов’язання має бути 
виражене у грошовій одиниці України — грив-
ні, проте в договорі сторони можуть визначити 
грошовий еквівалент зобов’язання в іноземній 
валюті. 

Разом з тим, незалежно від фіксації еквівален-
та зобов’язання в іноземній валюті, згідно з пунк-
тами 1 та 2 ст. 533 ЦК грошове зобов’язання має 

бути виконане у гривнях. Якщо в зобов’язанні 
визначено грошовий еквівалент в іноземній ва-
люті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визнача-
ється за офіційним курсом відповідної валюти на 
день платежу, якщо інший порядок її визначення 
не встановлений договором або законом чи ін-
шим нормативно-правовим актом. Зважаючи на 
зміст зазначеної статті та беручи до уваги прак-
тику Європейського суду з прав людини, суди у 
разі пред’явлення позову про стягнення грошо-
вої суми в іноземній валюті повинні зазначити в 
резолютивній частині рішення розмір суми, що 
підлягає стягненню у цій іноземній валюті з вка-
зівкою на конвертацію цієї суми в національну 
валюту на день здійснення платежу. 

Попри зазначене, суд має право ухвалити рі-
шення про стягнення грошової суми в іноземній 
валюті з правовідносин, які виникли при здійс-
ненні валютних операцій, у випадках і в порядку, 
встановлених законом (ч. 2 ст. 192 ЦК, ч. 3 ст. 533 
ЦК, Декрет № 15-93).

У судів виникають питання щодо можливості 
стягнення за договором не лише суми заборго-
ваності в іноземній валюті, а й стягнення трьох 
процентів річних як відповідальності за пору-
шення грошового зобов’язання. 

Беручи до уваги правову природу трьох 
процентів річних, передбачених ст. 625 ЦК, як 
особливої міри відповідальності, правильною є 
практика судів, які стягують їх виключно в на
ціональній валюті України — гривні.

Неоднозначною є практика судів у вирішен-
ні питання про стягнення з боржника інфляцій-
них витрат у спорах, де предметом договору була 
іноземна валюта, розмір заборгованості за якою 
стягувався з урахуванням її за курсом НБУ до на-
ціональної валюти.

Так, Канівський міськрайонний суд Черкаської 
області при розгляді справи № 2-2308/121/2012 про 
стягнення боргу за договором позики в сумі 2 тис. 
500 доларів США ухвалив рішення про задоволен-
ня позовних вимог і стягнув з боржника на ко-
ристь кредитора борг у сумі 9 тис. 974 грн 25 коп., 
що є еквівалентом суми боргу в гривнях згідно з 
курсом НБУ, індекс інфляції — 300 грн та 3 % річ-
них — 260 грн. 

Разом з тим, як передбачено нормами Закону 
від 3 липня 1991 р. № 1282-ХІІ «Про індексацію 
грошових доходів населення», індекс інфляції (ін-
декс споживчих цін) — це показник, що характе-
ризує динаміку загального рівня цін на товари та 
послуги, які купує населення для невиробничого 
споживання, а ціни в Україні встановлюються в 
національній валюті — гривні. Офіційний індекс 
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інфляції, що розраховується Державним комі-
тетом статистики України, визначає рівень зне-
цінення національної грошової одиниці Украї-
ни, тобто купівельної спроможності гривні, а не 
 іноземної валюти. 

Отже, індексації внаслідок знецінення під-
лягає лише грошова одиниця України — грив-
ня, а іноземна валюта, яка була предметом 
договору, індексації не підлягає (рішення Верхов-
ного Суду України від 28 березня 2012 р. у спра-
ві № 6-36736вов10). Тому норми ч. 2 ст. 625 ЦК 
щодо сплати боргу з урахуванням встановлено
го індексу інфляції поширюються лише на ви
падки прострочення грошового зобов’язання, 
яке визначене у гривні. 

При з’ясуванні необхідності сплати боргу з 
урахуванням встановленого індексу інфляції у 
деяких судів виникали труднощі у визначенні ва-
люти грошового зобов’язання.

Так, Пролетарський районний суд м. Донецька 
рішенням від 24  листопада 2011  р. позов Особи  1 
задовольнив: стягнув з Особи  2 на її користь 3  % 
річних від простроченої суми у розмірі 4  тис. 
222  грн 56 коп., суму інфляції у розмірі 11 тис. 
185 грн 30 коп. Звертаючись до суду з позовом, по-
зивачка послалась на те, що рішенням Пролетар-
ського районного суду м.  Донецька від 12 травня 
2009 р. з Особи 2 на її користь стягнуто суму боргу 
в розмірі 5 тис. 774 грн. Оскільки до теперішнього 
часу рішення суду не виконано, Особа 1 на підста-
ві ст. 625 ЦК просила суд стягнути з відповідачки 
3 % річних в сумі 3 тис. 796 грн 80 коп., інфляційні 
втрати в сумі 10 тис. 787 грн 38 коп. Задовольня-
ючи позовні вимоги Особи 1, суд першої інстанції 
виходив з того, що, оскільки відповідачка не ви-
конує судового рішення, яким з неї стягнута сума 
боргу в національній валюті, та саме з цієї суми 
виходив позивач, звертаючись до суду з позовом 
про стягнення 3 % річних та інфляційних втрат, 
позовні вимоги підлягають задоволенню. 

Скасовуючи рішення суду першої інстанції в 
частині стягнення інфляційних втрат, апеляцій-
ний суд у рішенні від 23 січня 2012 р. правильно 
виходив з того, що між сторонами було укладе-
но договір позики в іноземній валюті, тому суд 
першої інстанції помилково застосував до цих 
правовідносин положення закону, який регулює 
порядок сплати боргу, визначеного договором у 
гривні.

Таким чином, суди повинні враховувати, що 
ч. 2 ст.  625 ЦК щодо сплати боргу з урахуванням 
установленого індексу інфляції поширюється 
лише на випадки прострочення виконання гро-
шового зобов’язання, а не на невиконання судо-

вого рішення. Прийняття судового рішення про 
стягнення грошового боргу в національній ва
люті не змінює природу грошового зобов’язан
ня як такого, що визначене в іноземній валюті, 
і не є підставою для застосування положень ч. 2 
ст. 625 ЦК щодо сплати суми боргу з урахуван
ням встановленого індексу інфляції.

Спірні процесуальні питання

Вивчення надісланих судами узагальнень за-
свідчило, що під час розгляду справ про застосу-
вання відповідальності за порушення грошового 
зобов’язання суди не завжди належним чином 
перевіряли правильність нарахування позива-
чем трьох процентів річних та індексу інфляції, 
а також не наводили в своїх рішеннях відповід-
них розрахунків, зазначаючи лише загальну суму 
стягнення. 

Так, Кам’янський районний суд Черкаської  об-
ласті у справі № 2-2307/1158/2012, задовольняючи 
позов у частині стягнення заборгованості за кре-
дитом з урахуванням індексу інфляції, не звернув 
уваги на те, що позивач неправильно склав роз-
рахунок індексу інфляцій, оскільки нарахування 
проводяться за кожен місяць окремо з урахуван-
ням тих відсотків, які встановлювалися кожного 
місяця. При цьому суд у мотивувальній частині 
послався на приписи ч.  2 ст.  625 ЦК, однак не за-
значив, яким чином вираховувалися проценти та 
інфляційні втрати і за який період часу, а зазна-
чив лише загальну суму, що підлягає стягненню. 
Рішення ухвалене при заочному розгляді справи і в 
апеляційному порядку не оскаржувалось.

Іноді суди допускають помилки в розрахунках 
стягнення сум трьох процентів річних у зв’язку з 
неправильним підрахунком періоду прострочення.

Так, рішенням колегії суддів Апеляційного суду 
Запорізької області від 31 жовтня 2012  р. зміне-
но рішення Орджонікідзевського районного суду 
м.  Запоріжжя від 27  вересня  2012  р. в частині 
стягнення 3 % річних, оскільки, незважаючи на те, 
що суд першої інстанції правильно встановив, що 
відповідач повинен сплатити 3 % річних відповід-
но до положень ст. 625 ЦК, він допустив помилку 
в підрахунку періоду прострочки.

Підраховуючи суми стягнень, передбачених 
ч. 2 ст. 625 ЦК, суди повинні враховувати, що сума 
боргу з урахуванням індексу інфляції має розрахо
вуватися на підставі індексу інфляції за кожний 
місяць (рік) прострочення, незалежно від того, чи 
був у певний період індекс інфляції менший оди
ниці (тобто мала місце не інфляція, а дефляція). 
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Індекси інфляції розраховуються на підставі ін-
формації, опублікованої центральним органом 
виконавчої влади з питань статистики в газеті 
«Урядовий кур’єр».

При застосуванні індексу інфляції слід мати на 
увазі, що він розраховується не на кожну дату мі-
сяця, а в середньому на місяць шляхом множення 
суми заборгованості на момент її виникнення на 
сукупний індекс інфляції за період прострочення 
платежу. При цьому сума боргу, яка сплачується 
з 1 по 15 день відповідного місяця, індексується 
з урахуванням цього місяця, а якщо сума боргу 
сплачується з 16 по 31 день місяця, розрахунок 
починається з наступного місяця. Аналогічно, 
якщо погашення заборгованості здійснено з 1 по 
15 день відповідного місяця, інфляційні втрати 
розраховуються без врахування цього місяця, а 
якщо з 16 по 31 день місяця, то інфляційні втрати 
розраховуються з урахуванням цього місяця.

На відміну від інфляційних збитків, розраху-
нок трьох процентів річних здійснюється за ко-
жен день прострочення за формулою: 

сума боргу × 3 % / 365 (кількість днів у році) × кіль-
кість днів прострочення.

Аналіз судової практики засвідчив, що при 
розгляді справ цієї категорії склалася неоднако-
ва практика у вирішенні судами питання щодо 
застосування положень ч.  2 ст.  625 ЦК після 
 ухвалення судом рішення про задоволення вимог 
кредитора.

Згідно з ч. 1 ст. 598 ЦК зобов’язання припиня-
ється частково або у повному обсязі на підставах, 
встановлених договором або законом. Ці підста-
ви зазначені у статтях 599, 600, 604—609 ЦК, від-
повідно до яких зобов’язання припиняється:

1) виконанням, проведеним належним чином 
(ст.  599  ЦК). Належним є виконання зобов’я-
зання, яке прийняте кредитором і в результаті 
якого припиняються права та обов’язки сторін 
 зобов’язання;

2) за згодою сторін внаслідок передання 
боржником кредиторові відступного (грошей, ін-
шого майна тощо). Розмір, строки й порядок пе-
редання відступного встановлюються сторонами 
(ст. 600 ЦК);

3) зарахуванням зустрічних однорідних вимог, 
строк виконання яких настав, а також вимог, строк 
виконання яких не встановлений або визначений 
моментом пред’явлення вимоги (ст. 601 ЦК);

4) за домовленістю сторін (ст. 604 ЦК);
5) внаслідок звільнення (прощення боргу) 

кредитором боржника від його обов’язків, якщо 
це не порушує прав третіх осіб щодо майна кре-
дитора (ст. 605 ЦК);

6) поєднанням боржника і кредитора в одній 
особі (ст. 606 ЦК);

7) неможливістю його виконання у зв’язку з 
обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає 
(ст. 607 ЦК);

8) смертю боржника, якщо воно є нерозривно 
пов’язаним з його особою і у зв’язку з цим не може 
бути виконане іншою особою (ч. 1 ст. 608 ЦК);

9) смертю кредитора, якщо воно є нерозривно 
пов’язаним з особою кредитора (ч. 2 ст. 608 ЦК);

10) ліквідацією юридичної особи (боржни-
ка або кредитора), крім випадків, коли законом 
або іншими нормативно-правовими актами ви-
конання зобов’язання ліквідованої юридичної 
особи покладається на іншу юридичну особу, 
зокрема за зобов’язаннями про відшкодування 
шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням 
здоров’я або смертю (ст. 609 ЦК).

Зважаючи на відсутність у зазначених право-
вих нормах такої підстави припинення зобов’я-
зання, як ухвалення судом рішення про задово-
лення вимог кредитора, слід дійти висновку, що 
наявність судового рішення про задоволення 
вимог кредитора, яке не виконане боржником, 
не припиняє правовідносин сторін договору, 
не звільняє боржника від відповідальності за 
невиконання грошового зобов’язання та не 
позбавляє кредитора права на отримання сум, 
передбачених ч. 2 ст. 625 ЦК.

Ця правова позиція підтверджена і судо-
вою практикою Верховного Суду України (по-
станови Верховного Суду України від 20  груд-
ня 2010 р. у справі № 3-57гс10, від 4 липня 2011 р. 
у справі №  3-65гс11, від 12  вересня  2011  р. у 
справі №  3-73гс11, від 24  жовтня  2011  р. у спра-
ві № 3-89гс11, від 14 листопада 2011 р. у    справі 
№  3-116гс11, від 23  січня  2012  р. у спра-
ві № 3-142гс11).

Разом з тим аналіз засвідчив, що суди не 
завжди дотримуються зазначеного порядку. Пра-
вильною є позиція судів, які здійснюють нараху-
вання коштів відповідно до ст. 625 ЦК незалежно 
від ухвалення рішення суду про присудження 
суми боргу, відкриття виконавчого провадження 
чи його зупинення відповідно до вимог Закону 
від 21 квітня 1999 р. № 606-ХІV «Про виконавче 
провадження».

Подібно до цього судам слід мати на увазі, що 
наявність виконавчого напису нотаріуса, вчи
неного за невиконання кредитного договору, 
за відсутності реального виконання боржни
ком свого зобов’язання так само не свідчить 
про припинення договірних правовідносин і 
не звільняє боржника від відповідальності за 
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невиконання ним грошового зобов’язання та 
не позбавляє кредитора права на отримання 
процентів за користування кредитом і пені, пе
редбачених договором за несвоєчасну сплату 
кредиту.

При застосуванні норм стосовно черговості 
погашення вимог за грошовим зобов’язанням 
у разі недостатності суми проведеного платежу 
(ст. 534 ЦК) судам необхідно виходити з того, що 
під процентами, які погашаються раніше основ-
ної суми боргу, розуміють проценти за користу-
вання чужими грошовими коштами, що підляга-
ють сплаті за грошовим зобов’язанням, зокрема 
проценти за користування сумою позики, креди-
ту тощо. Проценти, передбачені ст.  625 ЦК за 
порушення грошового зобов’язання, погаша
ються після суми основного боргу.

Під час проведення аналізу суди зазначили, 
що спірним, на їх думку, є питання щодо застосу-
вання відповідальності, встановленої ч. 2 ст. 625 
ЦК, у справах наказного провадження. 

Наприклад, Борщівський районний суд Тер но-
пільської області судовим наказом від 19  жовт-
ня 2012 р. стягнув з Особи 1 на користь Скала-По-
дільського комбінату комунальних підприємств 
борг за оплату житлово-комунальних послуг, а 
також 3 % річних від суми боргу за період з 2008 по 
2012 р. Разом з тим судовим наказом від 22 трав-
ня 2012  р. з Особи  2 на користь ПАТ «ДТЕК До-
нецькобленерго» стягнута заборгованість за по-
слуги електропостачання. Дружківський міський 
суд Донецької області ухвалою судді від 22  трав-
ня 2012 р. у прийнятті заяви про видачу судового 
наказу на стягнення інфляційних сум та 3 % річ-
них, нарахованих на суму заборгованості, відмо-
вив з підстав виникнення спору про право. 

Відмовляючи у прийнятті заяви про видачу 
судового наказу щодо нарахування інфляційних 
сум та 3% річних, передбачених ст.  625 ЦК, суд 
першої інстанції виходив з того, що між сторо-
нами виник спір щодо отримання вказаних сум. 
Скасовуючи ухвалу судді Дружківського міського 
суду Донецької області від 22 травня 2012 р. в ча-

стині відмови у прийнятті заяви про видачу су-
дового наказу на стягнення інфляційних сум та 
3  % річних і повертаючи справу для вирішення 
питання про відкриття наказного проваджен-
ня, апеляційний суд (ухвала від 2 серпня 2012  р.) 
виходив з того, що відповідно до вимог п.  3 ч.  1 
ст. 96 Цивільного процесуального кодексу України 
(далі — ЦПК) судовий наказ може бути видано, у 
разі якщо заявлено вимогу про стягнення заборго-
ваності за оплату житлово-комунальних послуг, 
телекомунікаційних послуг, послуг телебачення 
та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції 
та трьох відсотків річних, нарахованих заявни-
ком на суму заборгованості.

Враховуючи наведене, можна зазначити, що 
за вказаних обставин немає підстав для відмови 
у прийнятті заяви про видачу судового наказу 
про стягнення індексу інфляції та трьох відсотків 
річних, оскільки суди першої інстанції видають 
судовий наказ про стягнення заборгованості з 
оплати послуг електропостачання. 

* * *

Результати проведеного аналізу свідчать, 
що суди переважно дотримуються вимог норм 
матеріального та процесуального права при 
розгляді цивільних справ про відповідальність 
за порушення грошового зобов’язання, перед-
бачену ст.  625 ЦК. Однак наявність помилок 
та неоднакової судової практики свідчать, що 
суди не завжди правильно визначали характер 
спірних правовідносин сторін і правомірність 
поширення на них дії ч.  2 ст.  625 ЦК, у судів 
виникали труднощі щодо визначення право-
вої природи відповідальності за ст.  625 ЦК, її 
розмежування та одночасного застосування з 
іншими видами відповідальності за грошовими 
зобов’язаннями (неустойка, штраф, пеня, збит-
ки). У зв’язку з цим постановлені судові рішення 
не повною мірою відповідають вимогам статей  
213—215 ЦПК.
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Перерозподіл спадщини: 
особливості правозастосування

Юридичну конструкцію перерозподілу спадщини, яку введено в ци-
вільне законодавство з прийняттям чинного Цивільного кодексу Украї-
ни (далі — ЦК), не можна віднести до кола достатньо розроблених у нау-
ці цивільного права. До останньої кодифікації сам термін «перерозподіл 
спадщини» не набув широкого застосування. У літературі зі спадкового 
права, торкаючись відповідної ситуації, автори лише вказували, що при 
виникненні спору між спадкоємцями, які прийняли спадщину, і тими, 
які її не прийняли, суд, розглядаючи питання про поновлення відпо-
відного строку, за необхідності вирішує питання і про поділ спадкової 
маси  1. Детальнішого аналізу, включно з практичними аспектами пере-
розподілу спадщини, зокрема й щодо процедурних питань, дослідники 
не проводили, що ускладнює цілісне сприйняття цього правового явища.

У ЦК не тільки внесено аналізоване поняття до тексту правової 
норми (ст. 1280 ЦК), а й створено відповідну юридичну конструкцію з 
визначенням підстав, умов та способів перерозподілу спадщини. При 
цьому в цивільних кодексах інших держав пострадянського простору, 
зокрема в Цивільному кодексі Російської Федерації, зазначений термін 
не використовується, хоча в літературі можна натрапити на посилання 
щодо існування відносин з розподілу та перерозподілу спадщини між 
спадкоємцями  2.

Аналіз судової практики в цивільних справах щодо перерозподілу 
спадщини, зокрема й тих, що перебували на розгляді Верховного Суду 
України, свідчить як про значну кількість таких справ, так і про коло 
проблем, які належить розв’язати судам у застосуванні норм ЦК щодо 
перерозподілу спадщини.

Поняття та умови  
перерозподілу спадщини

Законодавець як у ст.  1280, так і в інших нормах кн.  6 ЦК, не дає 
визначення перерозподілу спадщини, хоча в цьому вочевидь є потре-
ба. Пере розподіл спадщини є повторним розподілом спадщини між 
спадкоєм цями у випадку, коли після первісного її розподілу в нату-
рі спадщина буде прийнята іншими спадкоємцями за письмовою зго-
дою спадкоємців, які прийняли спадщину, чи на підставі рішення суду 
про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття 

1   Див.: Го р д о н   М . В .  Наследование по закону и по завещанию. — М., 1967. — С. 82.
2   Див.: Наследственное право / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации; [Булаевский Б.А. и 
др.] ; отв. ред. К.Б. Ярошенко. — М., 2005. — С. 176.

О.П. Печений, 
доцент кафедри 
цивільного права № 1  
Національного юридичного 
університету 
імені Ярослава Мудрого, 
кандидат юридичних наук 

Судова практика і проблеми  
вдосконалення законодавства

S u m m a r y

The article analyzes pure 
and applied problems of 
inheritance redistribution. 
Conditions, reasons and 
actors of redistribution are 
being examined. The means 
of redistribution and its 
implementation impacts 
are being studied. Based on 
the case law it looks at the 
complex questions of law 
enforcement in this sphere 
of civil relations. The analy-
sis of the novels of efficient 
legislation relating, in par-
ticular, to the introduction 
of the new system of regis-
tration of the rights to real 
estate is given in the article.
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спадщини (частини 2, 3 ст. 1272 ЦК) або в інших 
випадках, коли певні обставини є підставою для 
перерозподілу спадщини. 

Необхідно погодитися з тим, що перерозпо-
діл стосується спадщини, яка вже розподілена 
між спадкоємцями в натурі  3, тобто коли спадкові 
відносини припинилися. Тому специфіка такої 
конструкції, як перерозподіл спадщини, у сфе-
рі спадкових правовідносин полягає в тому, що 
вона створює ефект «повернення» до спадкових 
правовідносин, які на момент перерозподілу при-
пинені. Отже, перерозподіл спадщини, будучи 
певним юридичним явищем у сфері спадкового 
права, може специфічно впливати на правовід-
носини, об’єктом яких виступає спадщина.

Перерозподіл спадщини має відбуватися за 
одночасної наявності таких умов: 1) сплив строк 
для прийняття спадщини; 2) відбувся первісний 
розподіл спадщини.

Очевидно, що перша умова має темпоральний 
характер, тобто пов’язана зі строком прийняття 
спадщини. Cлід ураховувати, що, крім загального 
шестимісячного строку для прийняття спадщини 
(ч. 1 ст. 1270 ЦК), який починається із часу її від-
криття, цивільним законодавством установлені 
й інші строки для прийняття спадщини, зокре-
ма тримісячний строк для прийняття спадщи-
ни тими спадкоємцями, у яких відповідне право 
залежить від неприйняття спадщини або відмо-
ви від її прийняття іншими спадкоємцями (ч.  2 
ст. 1270 ЦК). У випадку застосування зазначеної 
норми ЦК спадщина може бути прийнята після 
спливу загального шестимісячного строку. На-
приклад, у разі неприйняття спадщини спадко-
ємцем за законом спадкоємці за законом наступ-
них черг можуть подати заяву про прийняття 
спадщини протягом тримісячного строку з мо-
менту неприйняття спадщини цим спадкоємцем, 

3   Див.: Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [у 4  т.] / 
А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. — Т. 3. — К., 2005. — С. 845.

тобто до закінчення дев’ятимісячного строку із 
часу відкриття спадщини.

Спеціальним є також строк для прийняття 
спадщини в порядку спадкової 
трансмісії. Хоча відповідно до 
абз. 2 ч. 1 ст. 1276 ЦК право на 
прийняття спадщини в цьому 
випадку здійснюється на за-

гальних підставах протягом строку, що залишив-
ся, у ситуації, коли строк, що залишився, менший 
за три місяці, він подовжується до трьох місяців. 
Тобто прийняття спадщини в порядку спадко-
вої трансмісії можливе і після спливу загального 
шестимісячного строку. Отже, судам слід мати на 
увазі, що у випадках, передбачених ч. 2 ст. 1270, 
абз. 2 ч. 1 ст. 1276 ЦК, спадщина може бути при-
йнята спадкоємцем  після спливу загального 
шестимісячного строку з моменту її відкриття 
і при цьому застосовувати правила частин 2, 3 
ст.  1272 ЦК щодо наслідків пропущення строку 
для прийняття спадщини немає підстав.

Наступною умовою перерозподілу спадщи-
ни є проведення її первісного розподілу між 
 спадкоємцями. Відомий цивіліст Г.Ф.  Шершене-

вич зазначав, що поділ спад-
щини можна здійснити шля-
хом поділу між спадкоємцями 
речей і зобов’язань, що вхо-
дять до складу спадщини, від-
повідно до їхньої цінності із 
часткою кожного або перетво-
ренням усього майна на гроші, 

які розподіляються пропорційно часткам  4.
Під час поділу спадщини між спадкоємцями 

необхідно враховувати правило ч. 1 ст. 1278 ЦК 
про те, що, коли спадкодавець у заповіті сам не 
розподілив спадщину між спадкоємцями, част-
ки кожного з них у спадщині є рівними. При 
розподілі такої спадщини необхідно застосову-
вати норми, що регулюють відповідні правовід-
носини спільної часткової власності (абз. 1. п. 26 
постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 30 травня 2008 р. № 7 «Про судову практику 
у справах про спадкування»; далі — постанова 
№  7). Привертає увагу, що законодавець засто-
совує щодо спадщини як поняття «поділу», так 
і «розподілу». Порівняння відповідних норм, 
наприклад ч.  1 ст.  1278 і ч.  1 ст.  1280 ЦК, свід-
чить про те, що ці поняття використовуються як 
синоніми.

Важливим у контексті застосування 
ст.  1280 ЦК є визначення моменту здійснення 

4   Див.: Ш е р ш е н е в и ч  Г . Ф .  Курс гражданского права. Введение. Общая часть. Особенная 
часть. — Тула, 2001. — С. 698.

Cпецифіка такої конструкції, як перерозподіл спадщини, у сфе
рі спадкових правовідносин полягає в тому, що вона створює 
ефект «повернення» до спадкових правовідносин, які на мо
мент перерозподілу припинені

Cудам слід мати на увазі, що у випадках, передбачених ч. 2 
ст. 1270, абз. 2 ч. 1 ст. 1276 ЦК, спадщина може бути прийнята 
спадкоємцем після спливу загального шестимісячного строку 
з моменту її відкриття і при цьому застосовувати правила 
частин 2, 3 ст. 1272 ЦК щодо наслідків пропущення строку для 
прийняття спадщини немає підстав
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первісного розподілу спадщини. На нашу думку, 
таким моментом є видача нотаріусом відповід-
ним  спадкоємцям свідоцтв про право на спад-
щину, а щодо об’єктів, права на які підлягають 
державній реєстрації, — проведення державної 
реєстрації. Необхідно звернути увагу на зміни в 
цивільному законодавстві, що відбулися у зв’язку 
із запровадженням нової системи державної ре-
єстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Статтею 1299 ЦК було встановлено обов’яз-
ковість державної реєстрації права на спадщину, 
якщо в її складі є нерухоме майно, а ч. 2 цієї статті 
пов’язувала момент виникнення права власно-
сті на нерухоме майно з державною реєстрацією 
цього майна. Привертає увагу певна терміноло-
гічна неточність у ст. 1299 ЦК, що проглядається 
в системі координат новітньої системи реєстра-
ції прав на нерухоме майно та їх обтяжень. За-
коном від 1 липня 2004 р. № 1952-IV «Про дер-
жавну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (далі — Закон № 1952-IV) 
передбачено, що державній реєстрації, яка має 
обов’язковий характер, підлягають саме речо-
ві права на нерухоме майно та обтяження цих 
прав, а не саме майно. Очевидно, що з метою 
усунення зазначених суперчностей Законом від 
4 липня 2013 р. № 402-VII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України у зв’язку із 
запровадженням державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який 
набув чинності 4 серпня 2013 р., ст. 1299 із ЦК 
вилучено. 

Однак сказати, що цим у повній 
мірі вирішено всі питання, не можна. 
Адже існує відоме теоретичне поло-
ження законодавчої техніки, згідно з яким, якщо 
законодавець вилучив норму із закону, то це оз-
начає, що він від неї відмовився. У зв’язку із цим 
потребує аналізу питання про момент виникнен-
ня права власності на нерухоме майно при спад-
куванні. За смислом правових норм право влас-
ності виникає у спадкоємців з моменту державної 
реєстрації цього права, хоча сама спадщина при 
цьому належить спадкоємцеві із часу її відкрит-
тя (ч. 5 ст.  1268 ЦК). Відповідно до зазначеного 
спостерігається ефект «визрівання» суб’єктивно-
го права — зі спадкового права «визріває» право 
власності. Тому очевидно, що наслідки вилучен-
ня із ЦК ст. 1299 ще стануть предметом наукового 
аналізу і призведуть до суперечок на практиці.

У випадку оформлення спадкових прав шля-
хом отримання в нотаріуса свідоцтва про пра-
во на спадщину, у складі якої є нерухоме майно, 
зазначене право підлягає державній реєстрації в 
порядку, визначеному Законом №  1952-IV. Дер-
жавна реєстрація здійснюється на підставі від-
повідних документів, що підтверджують виник-
нення, перехід, припинення прав на нерухоме 
майно, невичерпний перелік яких міститься у 

ст.  19 Закону №  1952-IV. При 
цьому свідоцтво про право на 
спадщину в зазначеному пе-
реліку не вказане. Однак від-

повідно до п.  37 Порядку державної реєстрації 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень (затвер-
джений постановою Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 2013 р. № 868; далі — Порядок) 
свідоцтва про право на спадщину, видані нота-
ріусами або консульськими установами України, 
чи їх дублікати визнаються документами, що 
підтверджують виникнення, перехід та припи-
нення права власності та інших речових прав на 
нерухоме майно. Відповідно до ч. 5 ст. 3 Закону 
№  1952-IV нотаріус, який учиняє нотаріальну 
дію з видачі свідоцтва про право на спадщину, 
здійснює державну реєстрацію прав на підставі 
зазначеного свідоцтва шляхом унесення відпо-
відного запису до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно (далі — Держреєстр). 
Отже, моментом здійснення первісного розпо-
ділу спадщини, у складі якої є нерухоме май-
но, слід визнати момент унесення нотаріусом 
як спеціальним суб’єктом, на якого покладе-
но функції державного реєстратора, запису до 
Держреєстру.

Суб’єктами перерозподілу спадщини можуть 
бути винятково спадкоємці. Таким чином, ви-
магати перерозподілу може спадкоємець, який 
прийняв спадщину після закінчення строку для 
її прийняття або має право на перерозподіл з ін-
ших підстав. Вимога про перерозподіл спадщини 
адресується спадкоємцям, які прийняли спадщи-
ну і розподілили її між собою. Якщо первісний 
розподіл спадщини не відбувся, зокрема в ситу-
ації, коли спадкоємці прийняли спадщину, але 
не оформили свої спадкові права, свідоцтв про 
право на спадщину не отримали, не можна вести 
мову про її перерозподіл.

Норми спадкового права не визначають 
форм реалізації спадкоємцями права на участь 

Норми спадкового права не визначають форм реалізації 
 спадкоємцями права на участь у перерозподілі спадщини

Право власності виникає у спадкоємців з моменту державної 
реєстрації цього права, хоча сама спадщина при цьому нале
жить спадкоємцеві із часу її відкриття
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у перерозподілі спадщини. На нашу думку, пере-
розподіл може здійснюватися добровільно, 
 тобто за взаємною згодою спадкоємців шляхом 
 звернення до нотаріуса за внесенням змін до сві-
доцтва про право на спадщину (ч. 1 ст. 1300 ЦК), 
або в судовому порядку, тобто шляхом звернен-
ня до суду з вимогою про перерозподіл спадщи-
ни. Пере розподіл спадщини судом здійснюєть-
ся тоді, коли між спадкоємцями немає взаємної 
згоди щодо внесення змін до свідоцтва про право 
на спадщину або ж нотаріус відмовляє у внесен-
ні змін до свідоцтва, в інших випадках наявності 
спору між спадкоємцями, зокрема щодо розміру 
частки «нового» спадкоємця. 

Позивачем у справах про перерозподіл 
спадщини є спадкоємець, незалежно від виду 
спадкування (за заповітом чи законом), який 
прийняв спадщину після спливу строку для її 
прийняття або має право на її перерозподіл на 
інших підставах. Спадкоємець, який не прийняв 
спадщину, не має права вимагати її перерозподі-
лу. Відповідно, якщо суд установить, що позивач 
не прийняв спадщину, він постановляє рішення 
про відмову в задоволенні позовних вимог. 

Так, рішенням Іванівського районного суду 
Херсонської області від 23 жовтня 2008 р. відмов-
лено в позові Т. до К. про перерозподіл спадщини 
після смерті батька позивача та відповідачки, 
яку остання оформила виключно на своє ім’я, без 
урахування інтересів Т. 

Апеляційний суд Херсонської об-
ласті, залишаючи рішення місцево-
го суду без змін, указав, що зі змісту 
ст.  1280 ЦК випливає, що для пере-
розподілу спадщини необхідною умовою є її при-
йняття спадкоємцями. Оскільки позивач спад-
щину не прийняв, йому слід спочатку вирішити 
питання про надання додаткового строку для 
прийняття спадщини, а тому позовна заява про 
перерозподіл спадщини заявлена передчасно, на 
підставі чого суд першої інстанції правильно від-
мовив у задоволенні позовних вимог  5.

У ситуації, коли позивач об’єднує в позові 
вимоги про визначення додаткового строку для 
прийняття спадщини та про перерозподіл спад-
щини, його не можна вважати таким, що прийняв 
спадщину, а тому позовні вимоги в частині пере-
розподілу не можна задовольнити. За наявності 
підстав можуть бути задоволені лише вимоги про 
визначення додаткового строку для прийняття 
спадщини (ч. 3 ст. 1272 ЦК). 

5   Див.: Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду 
Херсонської області від 18 грудня 2008 р. у справі № 22ц-2824/2008 р. // http://reyestr.court.
gov.ua/Review/8962330

Наприклад, К. звернувся до суду з позовом про 
визначення додаткового строку для прийняття 
спадщини, визнання свідоцтва про спадщину ча-
стково недійсним, визнання права власності на 
1/3  частини квартири. Позовні вимоги він обґрун-
тував тим, що відповідачі Б. та С., будучи його 
рідними братом і сестрою, не повідомили йому 
про смерть батька, отримали свідоцтво про 
спадщину — квартиру, не поінформувавши його 
про наявність такого майна в батька. 

Рішенням Гагарінського районного суду м.  Се-
вастополя від 13 липня 2010  р. позов задоволено 
частково — перерозподілено спадкове майно: ви-
знано за позивачем право власності на 1/3 частку 
у квартирі, зменшено частку відповідачів у спад-
ковому майні — вказаній квартирі до 1/3 частки 
кожному. У задоволенні іншої частини позовних 
вимог відмовлено.

Рішенням Апеляційного суду м.  Севастополя 
від 12 травня 2011 р., залишеним без змін ухвалою 
колегії суддів судової палати у цивільних справах 
Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ від 2 листопада 
2011  р., зазначене рішення суду першої інстанції 
скасовано, позов К. задоволено частково. Визна-
чено позивачу додатковий строк для прийнят-
тя спадщини терміном у 2 місяці з дня набран-
ня  законної сили рішенням апеляційного суду.  
У задоволенні решти позову відмовлено  6.

При вирішенні питання про достатні підстави 
для визначення додаткового строку для прийнят-
тя спадщини істотне значення має позиція, ви-
кладена в постанові Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України від 26 вересня 
2012  р., за якою правила ч.  3 ст.  1272 ЦК Украї-
ни можна застосувати, якщо: 1)  у спадкоємця 
були перешкоди для подання такої заяви; 2)  ці 
обставини визнані судом поважними. Якщо ж  
у спадкоємця перешкод не було, але він не ско-
ристався правом на прийняття спадщини через 
відсутність інформації про спадкову масу, то по-
ложення ч. 3 ст. 1272 ЦК не застосовуються  7.

Відповідачами у справах про перерозподіл 
спадщини є спадкоємці, які прийняли спадщи-
ну в установленому порядку й оформили на неї 

6   Див.: Ухвала колегії суддів судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого 
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 2 листопада 2011 р. у справі 
№ 6-22783св11 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/19512591
7   Див.: Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 
26 вересня 2012 р. у справі № 6-85цс12 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/26347528

Відповідачами у справах про перерозподіл спадщини  
є спадкоємці, які прийняли спадщину в установленому порядку 
й оформили на неї спадкові права, розподіливши спадщину між 
собою
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спадкові права, розподіливши спадщину між со-
бою. Залучати до участі у справі інших спадкоєм-
ців як відповідачів, зокрема тих, хто не прийняв 
спадщину (ч. 1 ст. 1272 ЦК), відмовився від її при-
йняття (статті 1273, 1274 ЦК), усунений від права 
на спадкування (ст. 1224 ЦК), немає підстав.

Особи, які не належать до кола спадкоємців, 
наприклад, кредитори спадкодавця, не є суб’єк-
тами перерозподілу спадщини, а тому не можуть 
пред’являти відповідних позовів. Суд, установив-
ши, що позивач не належить до кола спадкоємців, 
ухвалює рішення про відмову в позові.

Підстави  
для перерозподілу спадщини 

У ст. 1280 ЦК сформульовано лише одну під-
ставу для перерозподілу спадщини — прийняття 
її іншими спадкоємцями.

Однак аналіз судової практики свідчить, що 
ст. 1280 ЦК слід застосовувати з розширювальним 
тлумаченням, не обмежуючись однією наведеною 
підставою. Так, Верховним Судом України зробле-
но цілком обґрунтований висновок, що спадщина 
підлягає перерозподілу не тільки у випадку, коли 
після спливу строку для прийняття спадщини і 
після розподілу її між спадкоємцями спадщину 
прийняли інші спадкоємці в порядку, передба-
ченому частинами 2, 3 ст. 1272 ЦК, а й тоді, коли 
виявиться спадкоємець, який вважається таким, 
що прийняв спадщину в силу частин 3, 4 ст. 1268 
ЦК, зокрема неповнолітня особа. Верховний Суд 
України з цього приводу зазначив, що висновок 
апеляційного суду про те, що норма 
ч. 1 ст. 1280 ЦК не поширюється на 
правовідносини сторін і не є підста-
вою для захисту прав неповнолітньої 
особи на спадкове майно, не можна визнати пра-
вильним, а рішення апеляційного суду — закон-
ним і обґрунтованим  8. Щоправда, в аналізованій 
справі Верховний Суд України послався на засто-
сування зазначеної норми ЦК за аналогією (ч.  1 
ст. 8 ЦК), у чому немає потреби.

Утім, за аналогією ч.  1 ст.  1280 ЦК можна 
застосовувати до досить широкого кола випад-
ків. Так, у літературі вказується, що правила про 
пере розподіл спадщини допустимо застосовува-
ти до випадків визнання заповіту повністю або 
частково недійсним, визнання недійсною відмови 
від прийняття спадщини (ст. 1274 ЦК), визнання 

8   Див.: Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 16 червня 2010 р. у справі № 6-2805св10 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/10121250

недійсною угоди про зміну розміру часток у спад-
щині (ст. 1267 ЦК)  9. 

На нашу думку, наведені випадки не 
 вичерпують усього спектра застосування кон-
струкції перерозподілу спадщини, сюди слід 
віднести й деякі інші випадки, зокрема визнан-
ня недійсним свідоцтва про право на спадщину 
(ст.  1301 ЦК), визнання недійсними договорів 
про зміну черговості одержання права на спадку-
вання (ч. 1 ст. 1259 ЦК), про поділ спадщини між 
спадкоємцями, про виділ частки спадкоємця в 
натурі (ч. 2 ст. 1278 ЦК), оскільки інших наслідків 
недійс ності наведених правочинів та документів 
про право на спадщину ЦК не встановлює. 

Отже, підстав для застосування перерозподі-
лу спадщини набагато більше, ніж закріплено в 
ст. 1280 ЦК. У той же час сфера застосування кон-
струкції перерозподілу спадщини не є безмеж-

ною, навряд чи її можна поши-
рювати на випадки визнання 
недійсним спадкового дого-
вору, оскільки перехід майна 

від відчужувача до набувача на підставі спадко-
вого договору не є окремим видом  спадкування, 
а тому на відносини сторін не поширюють-
ся відповідні правила про спадкування (п.  28   
постанови № 7).

Способи  
перерозподілу спадщини

Зі ст. 1280 ЦК випливає, що спадкоємець під 
час перерозподілу спадщини має право вимагати:

– передання в натурі частини майна, яке 
збереглося;

– сплати грошової компенсації.

Обираючи певний спосіб перерозподілу спад-
щини, слід виходити з того, що передати «ново-
му» спадкоємцю майно в натурі можна лише тоді, 
коли це майно збереглось у спадкоємців, які от-
римали його при первісному розподілі спадщи-
ни, не спожите та не відчужене ними. Якщо ж 
спадкоємці вже розпорядилися отриманим май-
ном і воно перейшло до інших осіб на підставі 
правочинів чи з інших підстав, може йтися лише 
про сплату грошової компенсації. Перерозподілу 
підлягає лише спадкове майно, права і обов’яз-
ки щодо якого входили до складу спадщини 
(ст.  1218 ЦК). На це обґрунтовано звертається 

9   Див.: Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: [у 4 т.] / 
А.Г. Ярема, В.Я. Карабань, В.В. Кривенко, В.Г. Ротань. — Т. 3. — К., 2005. — С. 846.

Підстав для застосування перерозподілу спадщини набагато 
більше, ніж закріплено в ст. 1280 ЦК

При застосуванні перерозподілу спадщини важливо дотриму
ватися балансу інтересів «нового» спадкоємця і тих, які прий
няли спадщину й оформили спадкові права раніше
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увага в постанові Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України від 6 червня 
2012  р., в якій міститься вказівка, що у справах 
про перерозподіл спадкового майна суд повинен 
чітко встановити обсяг спадкової маси, чітко ви-
значити майно, яке до неї входить  10.

При застосуванні перерозподілу спадщини 
важливо дотримуватися балансу інтересів «но-
вого» спадкоємця і тих, які прийняли спадщину 
й оформили спадкові права раніше. Виходячи з 
цього, способи перерозподілу спадщини сфор-
мульовано законодавцем так, щоб застосовувати 
їх не альтернативно, на вибір зацікавленої осо-
би, а шляхом виключення одного способу іншим. 
Спочатку вирішується питання про передання 
частини майна в натурі, а за немож-
ливості цього — про сплату грошової 
компенсації. При цьому відповідно 
повинні бути сформульовані позовні 
вимоги і резолютивна частина судо-
вого рішення. 

У разі вимоги передання частини спадкового 
майна в натурі, перерозподіл спадщини здійсню-
ється шляхом визнання за «новим» спадкоємцем 
права власності на відповідне майно (його ча-
стину). Здебільшого це стосується майна, права 
на яке підлягають державній реєстрації, тому рі-
шення суду, що набрало законної сили, буде під-
ставою для державної реєстрації права власності, 
зокрема на нерухоме майно (п. 5 ч. 1 ст. 19 Закону 
№ 1952-IV, підпункт 10 п. 37 Порядку). При цьому 
вирішувати питання про скасування попередньої 
державної реєстрації прав і внесення до Держав-
ного реєстру прав запису про скасування дер-
жавної реєстрації (ч.  2 ст.  26 Закону №  1952-IV) 
немає потреби, оскільки правовстановлюючий 
ефект рішення суду про перерозподіл спадщини 
полягає саме в тому, що воно є самостійною під-
ставою для державної реєстрації прав на нерухоме 
майно. 

Разом з тим аналіз ч. 2 ст. 26 Закону № 1952-IV 
дає підстави вважати, що змінився підхід законо-
давця до скасування державної реєстрації прав. 
Предметом скасування з боку суду відтепер є не 
сама реєстрація чи запис про неї, а рішення про 
державну реєстрацію прав, оскільки запис про 
скасування державної реєстрації прав уносить-
ся державним реєстратором у разі скасування на 
підставі рішення суду рішення про державну ре-
єстрацію прав.
10   Див.: Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 6 червня 
2012 р. у справі № 6-64ц12 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/24976424

Оскільки рішення суду про перерозподіл спад-
щини зачіпає права спадкоємців, які прийняли 
спадщину й оформили спадкові права шляхом от-
римання свідоцтва про право на спадщину, на під-
ставі рішення суду вносяться зміни до зазначеного 
свідоцтва (ч. 2 ст. 1300 ЦК). При цьому в судовому 

рішенні зазначається про вне-
сення змін до свідоцтв, однак 
самі зміни вносяться нотаріу-

сом шляхом видачі  спадкоємцям нових свідоцтв 
про право на спадщину (ч. 3 ст. 1300 ЦК). У зв’яз-
ку з цим при внесенні змін до свідоцтва про право 
на спадщину, коли нотаріус видає спадкоємцям 
нові свідоцтва, слід унести відповідні зміни й до 
Держ реєстру. Важливо  відобразити в Держре-
єстрі логічний ланцюжок виникнення права у 
 спадкоємців та трансформації цього права в силу 
перерозподілу спадщини  11.

На практиці виникає питання щодо розрізнен-
ня випадків, коли перерозподіл спадщини пов’я-
зується з унесенням змін до свідоцтва про право 
на спадщину і коли є підстави для визнання не-
дійсним зазначеного свідоцтва. Якщо підставою 
перерозподілу спадщини є прийняття спадщини 
на підставі письмової згоди інших спадкоємців 
або ж рішення суду про надання додаткового 
строку для прийняття спадщини (частини 2, 3 
ст.  1272 ЦК), то варто вести мову про  внесення 
змін до раніше виданих свідоцтв  про право  на 
спадщину. Однак, якщо свідоцтво про  пра-
во  на  спадщину на частку неповнолітнього або 
іншого спадкоємця, який вважається таким, що 
прийняв спадщину (частини 3, 4 ст.  1268 ЦК), 
було помилково видане іншим особам, то судо-
вий захист їх прав може здійснюватися шляхом 
визнання таких свідоцтв про право на спадщину 
частково (або повністю) недійсними та визнання 
за ними права на відповідну частину спадкового 
майна  12.

У разі застосування такого способу перероз-
поділу спадщини, як сплата грошової компен-
сації, у судовому рішенні зазначається про стяг-
нення на користь «нового» спадкоємця грошової 
суми. Якщо до складу спадщини входило право 
на вклад у банку (фінансовій установі) або гро-
шові кошти і вони були отримані спадкоємцем, 

11   Див.: Єлькіна М. Перерозподіл спадщини. Алгоритм дій нотаріуса в реєстрі речових прав 
// Мала енциклопедія нотаріуса. — 2014. — № 2 (74). — С. 103—122.
12   Див.: Постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 6 червня 
2012 р. у справі № 6-64ц12 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/24976424

Предметом скасування з боку суду відтепер є не сама реєстра
ція чи запис про неї, а рішення про державну реєстрацію прав

У разі застосування такого способу перерозподілу спадщини, 
як сплата грошової компенсації, у судовому рішенні зазнача
ється про стягнення на користь «нового» спадкоємця грошо
вої суми
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то при перерозподілі спадщини грошова сума у 
відповідній частині підлягає стягненню з них на 
користь «нового» спадкоємця.

У позовній заяві можуть міститися вимоги 
саме про перерозподіл спадщини з їх подальшою 
деталізацією, наприклад, «у порядку перерозпо-
ділу спадщини визнати право власності…» або 
«перерозподілити спадщину між …», «визнати 
право власності…». У той же час у резолютив-
ній частині судового рішення посилання саме на 
 перерозподіл спадщини вбачається зайвим, до-
цільно лише застосувати конкретні способи пе-
рерозподілу спадщини.

Якщо певна частина спадкового майна збе-
реглася, а інша відчужена спадкоємцями, суд 
вирішує питання про присудження «новому» 
 спадкоємцеві частини майна в натурі, а щодо ін-
шої частини ухвалює рішення про стягнення гро-
шової компенсації.

Перелік способів перерозподілу спадщини є 
вичерпним і не може бути розширений. Підстав 
оспорювати правочини, за якими спадкоємці 
розпорядилися отриманим спадковим майном 
(за договором купівлі-продажу, міни, дарування 
або в інший спосіб, зокрема шляхом унесення 
до статутного капіталу господарського това-
риства), не вбачається. Спосіб розпорядження 
майном, його оплатний чи безоплатний харак-
тер у такому випадку значення не мають. Отже, 
немає підстав говорити про такий спосіб пере-
розподілу, як визнання недійсними правочинів 
щодо спадкового майна. Це можна проілюстру-
вати такою справою. 

Після смерті С., що настала 16 травня 2003 р., 
відкрилася спадщина на 1/2 частку спірного будин-
ку. Спадкоємцями після смерті С. були чоловік Д., 
а також діти — Б. і Л.

Проте спадщину в порядку, передбаченому ч. 2 
ст. 549 ЦК 1963 р. (чинного на час виникнення спір-
них правовідносин) прийняли Д. і Б. як особи, що 
постійно  мешкали в спірному будинку та вступи-
ли в управління спадковим майном. Л. у встановле-
ному законом порядку спадщину не прийняла.

Однак 11 серпня 2003  р. Д. пода-
рував за нотаріально оформленим 
договором дарування спірний буди-
нок Л.

За таких обставин Суворовський районний 
суд м. Одеси дійшов обґрунтованого висновку про 
те, що укладений 11 серпня 2003 р. між Д. і Л. дого-
вір дарування в частині дарування 1/2 частки спір-
ного будинку повинен бути визнаний недійсним з 
підстав, передбачених ч. 1 ст. 48 ЦК 1963 р.

1 вересня 2004 р.  Д. помер.

12 березня 2005  р. між Л. і П. був укладений 
 договір дарування спірного житлового будинку, 
хоча фактично вони уклали договір купівлі-про-
дажу цього будинку, оскільки П. сплатила за ньо-
го Л. 28  тис.  500 доларів США, що підтверджено 
письмовими доказами.

Разом з тим, місцевим судом установлено, що 
позивачам за зустрічним позовом було достовірно 
відомо про намір Л. продати будинок, перед прода-
жем будинку вони були знайомі з покупцем П., а та-
кож допомагали в здійсненні продажу будинку (прий-
мали покупців, були присутніми під час досягнення 
домовленості Л. з П. щодо продажу будинку).

Крім того, суд установив, що між Л., з одного 
боку, і Б. та К., з іншого, було досягнуто домовлено-
сті про те, що Л. після відчуження спірного будинку 
позивачці придбає Б. і К. окремий житловий буди-
нок. К. особисто знайшла такий будинок, однак Л. 
не дала їй коштів на його придбання.

За загальним правилом у разі перерозподілу 
спадщини спадкоємець, залучений до спадщини 
після її розподілу між іншими спадкоємцями, має 
право вимагати передання йому в натурі ча-
стини майна, що збереглося, або сплати коштів, 
виручених від реалізації решти належного йому 
майна (ч. 2 ст. 550 ЦК 1963 р. і ч. 1 ст. 1280 ЦК).

Установивши, що Б. мала право на частку 
спадкового будинку, який до визнання за нею та-
кого права був двічі відчужений і останній раз — 
сторонній особі П., місцевий суд обґрунтовано, 
відповідно до закону стягнув з Л. на користь Б. 
35  тис. 981 грн 25 коп. грошової компенсації за її 
частку в спірному будинку.

Отже, місцевий суд, повно та всебічно вста-
новивши обставини справи й визначивши право-
відносини, зумовлені встановленими фактами, 
правильно застосував правові норми та ухвалив 
законне й справедливе рішення.

За таких обставин Верховний Суд України ви-
знав помилковим скасування апеляційним судом 
законного й обґрунтованого рішення суду першої 
інстанції, тому зазначене рішення скасував, зали-
шивши в силі рішення суду першої інстанції  13.

При застосуванні такого способу перерозпо-
ділу спадщини, як виплата грошової компенсації, 
слід виходити з того, що сплаті підлягає грошова 
компенсація спадкового майна за дійсною вартіс-
тю, а не виручена від його реалізації сума.

13   Див.: Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 21 жовтня 2009 р. у справі № 6-18817св08 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/6819462.

Сплаті підлягає грошова компенсація спадкового майна за 
дійсною вартістю, а не виручена від його реалізації сума
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Так, скасовуючи постановлені судові рішення 
у справі за позовом про визнання права власно-
сті на частину спадкового майна, до складу якої 
входять квартира, машиномісце в підземному 
паркінгу цього ж будинку та автомобіль Suzuki 
Grand Vitara, Верховний Суд України вказав, що 
Солом’янському районному суду м. Києва слід було 
з’ясувати дійсну вартість автомобіля на час 
відкриття спадщини і з огляду на це визначити 
належну до стягнення на користь позивачки суму, 
оскільки відповідно до ст.  1280 ЦК вона має пра-
во на грошову компенсацію спадкового майна, яке 
не збереглося, а не на виручену від його реалізації 
суму, як помилково вважав суд  14.

У постановах Пленуму Верховного Суду Ук-
раїни подається визначення дійсної вартості, яка 
розуміється як грошова сума, за яку майно мож-
на продати в даному населеному пункті чи місце-
вості (абз. 4 п. 6 постанови Пленуму Верховного 
Суду України від 4 жовтня 1991 р. № 7 «Про прак-
тику застосування судами законодавства, що 
регулює право приватної власності громадян на 
жилий будинок»; п.  12 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 22 грудня 1995 р. № 20 
«Про судову практику у справах за позовами про 
захист права приватної власності»). Дійсна вар-
тість майна визначається як експертним шля-
хом, так і за допомогою суб’єкта оціночної діяль-
ності відповідно до Закону від 12 липня 2001  р. 
№ 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» або в 
інший спосіб.

Оскільки перерозподіл спадщини є повтор-
ним її розподілом, то на нього поширюють-
ся норми кн.  6 ЦК щодо розподілу спадщини 
включно з правилами про переважні права ок-
ремих спадкоємців на виділ їм спадкового май-
на в натурі (ст. 1279 ЦК), а саме: переважне пра-
во спадкоємців, які протягом не менш як одного 
року до часу відкриття спадщини проживали 
разом зі спадкодавцем однією сім’єю, на виділ 
їм у натурі предметів звичайної домашньої об-
становки та вжитку в розмірі частки у спадщині 
14   Див.: Ухвала колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України 
від 4 липня 2007 р. у справі № № 6-7599св07 // http://reyestr.court.gov.ua/Review/829545

та переважне право спадкоємців, які разом зі 
 спадкодавцем були співвласниками майна, на 
виділ їм у натурі цього майна в межах їхньої 
частки у спадщині.

Перерозподіл спадщини,  
яка перейшла до територіальної 
громади як відумерла

У ч. 2 ст. 1280 ЦК йдеться про ситуацію, коли 
спадщина була визнана судом відумерлою і пере-
йшла до територіальної громади за наявності 
підстав, передбачених ст. 1277 ЦК. Хоча перехід 
спадщини, визнаної судом відумерлою, не можна 
визнати спадкуванням і відповідні положення 

про спадкування на нього не 
поширюються, законодавець 
тим не менше визнав можли-
вим застосувати і до цих ви-
падків конструкцію перероз-

поділу спадщини. Умови і підстави перерозподілу 
при цьому не змінюються. 

Якщо майно збереглося в територіальної 
громади в натурі, не було передане чи відчуже-
не іншим особам, то воно підлягає повернен-
ню «новому» спадкоємцеві. У ст.  1280 ЦК за-
значено, що грошова компенсація сплачується 
 спадкоємцеві в разі продажу майна. Вважаємо, 
що випадки сплати грошової компенсації слід 
розуміти ширше — не тільки за умови продажу, 
а й іншого відчуження територіальною грома-
дою майна, що перейшло до неї як відумерле. 
Наприклад, квартира (будинок) була передана 
територіальною громадою в користування на 
підставі договору найму житла і приватизова-
на наймачем відповідно до Закону від 19 червня 
1992  р. №  2483-XII «Про приватизацію держав-
ного житлового фонду».

Отже, перерозподіл спадщини є повторним 
розподілом спадщини між спадкоємцями. Юри-
дичний результат цього явища полягає в тому, 
що створюється ефект повернення до спадко-
вих правовідносин, які на момент перерозподілу 
спадщини припинилися. Сам перерозподіл може 
відбуватися як за наявності підстав, передбачених 
ст. 1280 ЦК, так і в інших ситуаціях, що свідчить 
про необхідність розширювального тлумачення 
цієї норми ЦК. Водночас наслідки перерозподілу 
спадщини довільно тлумачити і розширювати не 
можна, їх перелік є вичерпним.

Оскільки перерозподіл спадщини є повторним її розподілом, 
то на нього поширюються норми кн. 6 ЦК щодо розподілу 
спадщини включно з правилами про переважні права окремих 
 спадкоємців на виділ їм спадкового майна в натурі (ст. 1279 ЦК)



10 липня відсвяткував свій 60-річний ювілей  
суддя Верховного Суду України, заслужений юрист України  

Петро Васильович Панталієнко.
На посаді судді він працює 32 роки,  

20 з яких — у Верховному Суді України.

Вітаємо колег! 

21 липня виповнилося 65 років  
судді Верховного Суду України у відставці,  

заслуженому юристу України  

Валентині Михайлівні Барсуковій. 
Стаж її роботи на посаді судді становить 25 років,  

15 з них — у Верховному Суді України.

Колектив  
Верховного Суду України  
сердечно вітає колег і зичить  

міцного здоров’я, злагоди,  
добробуту та щасливих  

років життя!

28 липня — 65 років  
судді Верховного Суду України у відставці, заслуженому юристу України  

Костянтину Тимофійовичу Кравченку. 
Суддівській справі він присвятив 22 роки, 
15 з яких — у Верховному Суді України.



Голова Верховного Суду Украї
ни Ярослав Романюк під час зустрі
чі з координатором проектів Організа
ції з безпеки і співробітництва в Євро
пі (ОБСЄ) в Україні, Послом Мадіною 
Джарбусіновою звернув увагу на акту
альність технічного забезпечення судо
вих процесів, зокрема, поширення ви
користання відеоконференцзв’язку при 

розгляді судових справ, активне засто
сування у процесі судочинства інших ін
формаційних технологій. Також сторони 
обговорили шляхи подальшої співпраці 
та висловилися за продовження співро
бітництва у сфері правосуддя і, зокре
ма, у рамках проекту ОБСЄ «Зміцнення 
єдності судової практики у сфері захисту 
прав людини».

Питання прийняття чітко обґрунтованих 
рішень, скорочення тривалості судового 
розгляду (за допомогою онлайнконферен
цій), ефективності дисциплінарних механіз
мів тощо було обговорено на Конференції 
голів верховних судів країн Центральної та 
Східної Європи, що відбулася 23—25 черв
ня у м. Тбілісі (Грузія). У заході за участю 30 
делегатів із 13 країн Центральної та Східної 
Європи взяв участь Голова Верховного Суду 
України Ярослав Романюк.

Голова Верховного Суду України 
Ярослав Романюк провів зустріч із ди
ректором, головою відділу міжнародно
го розвитку Посольства Канади в Україні 
 Стівеном Поттером на прохання канад
ської сторони з метою ознайомлення з по
зицією Голови і суддів Верховного Суду Ук
раїни щодо пріоритетів та напрямів судо
вої реформи.

У рамках реалізації проекту Ради 
Європи «Запобігання та боротьба з на
сильством щодо жінок та домашнім на
сильством в Україні» 24 червня у Мініс
терстві закордонних справ України від
булося перше засідання Міжвідомчої 
робочої групи з питань підготовки до ра
тифікації Україною Конвенції Ради Євро
пи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та бо
ротьбу із цими явищами (Стамбульська 
конвенція), у якому взяли участь суддя 
Верховного Суду України Єлизавета 
Ковтюк та начальник відділу міжнарод
ного співробітництва Ліна Губар.

Із п’ятисот поданих у 2013 р. заяв про 
перегляд Судовою палатою у кримінальних 
справах Верховного Суду України судових 
рішень у кримінальних справах Вищий спе
ціалізований суд України з розгляду цивіль
них і кримінальних справ допустив лише 
56. Таким чином, 90 % кримінальних справ, 
які би міг розглянути найвищий судовий 
орган у системі судів загальної юрисдикції, 
залишаються поза його увагою.

Ці та інші цифри пролунали під час зу
стрічі суддів Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду України  Леоніда 
Глоса, Галини Канигіної, Марини Клі-
менко, Богдана Пошви із делегацією Ради 
Європи, яка відбулася 1 липня у приміщен
ні Верховного Суду України і була присвя
чена обговоренню питань застосування 
Кримінального процесуального кодексу 
України.

Суддя Верховного Суду України 
Богдан Пошва взяв участь у щорічному 
засіданні круглого столу Асоціації обміну 
досвідом для суддів країн Центральної 
та Східної Європи.

На початку липня відбулася зустріч 
суддів Верховного Суду України Лілії Гри-
гор’євої і Тетяни Жайворонок з експер
том Ради Європи з гендерних питань Гре-
тою Гобер і національним експертом з ген
дерних питань Еліною Шишкіною.

МІЖНАРОДНІ ЗВ`ЯЗКИ



Судові рішення Верховного Суду України у цивіль
них справах. 2013 / За заг. ред. А.Г. Яреми. — К., 2014

У збірнику вміщено постанови Верховного Суду України, прийняті упродовж 
2013 р. за наслідками розгляду заяв про перегляд судових рішень у цивільних 
справах з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстан-
ції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, а 
також із підстави встановлення міжнародною судовою установою порушення 
Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Ці постанови супроводжуються правовими висновками Верховного Суду 
України про правильне застосування норм матеріального права щодо спірних 
правовідносин. До того ж до збірника включено прийняті у той самий період 
постанови Верховного Суду України у справах, в яких не встановлено неодна-
кового застосування одних і тих самих норм матеріального права.

Коментар судової практики Верховного Суду Украї
ни у господарських справах за 2013 рік / За заг. ред. 
В.П. Барбари. — К., 2014

У виданні зібрані рішення Верховного Суду України у господарських справах, 
ухвалені протягом 2013 р., наводяться коментарі до них, а також правові виснов-
ки найвищої судової інстанції з питань застосування окремих норм права.

Григор’єва Л.І., Павловська С.В. Застосування судами 
законодавства про право власності при розгляді ци
вільних справ: науковопрактичний коментар. Прак
тика Верховного Суду України з питань захисту пра
ва власності. — К., 2014

Аналіз практики застосування судами норм права при розгляді справ, 
пов’язаних з набуттям, припиненням, здійсненням та захистом права власності, 
має на меті виявлення проблемних та спірних питань, що виникають у суддів 
при вирішенні зазначених спорів, запропонування можливих шляхів їх усунен-
ня та надання пропозицій щодо вдосконалення законодавства.
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