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Шановні судді 
та працівники апаратів 
судів!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди 
25ї річниці незалежності України!

День Незалежності України — це знаменна подія 
в багатовіковій історії національного державотворення, 
коли здійснилася споконвічна мрія нашого народу — 
бути господарем на своїй українській землі.

Минула вже чверть століття відтоді, як наша країна 
стала вільною, суверенною державою. Однак сьогодні 
ми, як ніколи, розуміємо справжню ціну нашої 
незалежності. Вона стала дуже коштовною для нашої 
держави та українського народу, адже ми докладаємо 
неабияких зусиль для збереження й розбудови 
нашої єдиної демократичної України.

Тож від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я, 
незламного духу, миру, злагоди й успіхів у справах 
на благо Батьківщини та українського народу!

З повагою

Голова 
Верховного Суду України                      Я.М. Романюк
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Тези з виступів учасників міжнародного круглого столу

Віргіліюс Валанчюс, 
суддя  
Суду загальної юрисдикції 
Європейського Союзу

Події, що відбулися в 
Криму та на Донбасі, поста
вили країну перед низкою 
викликів. Питання, як за
безпечити дотримання прав 

людини осіб, які проживають чи проживали на 
окупованих або постраждалих від конфліктів тери
торіях, має практичний характер для українських 
судів і правоохоронних органів.  1

Юрисдикція Суду справедливості ЄС (ССЄС) 
щодо питань у рамках нашого обговорення досить 
обмежена. Втім, наведу кілька прикладів із його 
практики. Так, у справі Stauder (1969 р.) ССЄС 
постановив, що основні права людини закріплені 
в загальних принципах права Європейської Спіль
ноти та захищаються Судом. 

Базові принципи захисту права власності вста
новлено у ст. 17 Хартії основних прав Європей
ського Союзу: кожна людина має право володіти, 
користуватися, розпоряджатися і заповідати свою 
законно придбану власність. Ніхто не може бути 
позбавлений свого майна, інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбачених законом, 
за умови справедливої та своєчасної компенсації 
за завдану шкоду. Користування власністю може 
регламентуватися законом відповідно до інтересів 
громадськості.

 Великого значення ССЄС надає загальним кон
ституційним традиціям державчленів ЄС та між
народним договорам щодо захисту основних прав, 
в яких державичлени є підписантами або учасни
ками, тощо.

ЄС  — один із найбільших суб’єктів господарю
вання в світі. Іноді в рамках економічних відносин 
виникають непрості питання, пов’язані з торгівлею 
чи «особливими» територіями. Недивно, що питан
ня захисту основних прав на спірних територіях 
постало в ССЄС у контексті торговельних відно
син та господарської діяльності ЄС. 

Наприклад, у 2008 р. до ССЄС було передано пи
тання щодо статусу Західного берега ріки Йордан 
в Угоді про асоціацію між Європейською Спільно
тою та Ізраїлем (справа Brita). Німецька компанія, 

1* Закінчення публікації матеріалів міжнародного круглого столу, який 
відбувся 10 червня ц.р. у Верховному Суді України. 

яка імпортувала товари ізраїльської компанії, роз
ташованої на Західному березі ріки Йордан, отри
мувала вигоду з пільгових тарифних правил, пе
редбачених цією Угодою. Німецька влада натомість 
стверджувала, що товари не підпадали під дію та
кого договору, оскільки, з погляду міжнародного 
публічного права, походили не з Ізраїлю. У 2010 р. 
ССЄС постановив виключити Західний берег ріки 
Йордан із зони дії Угоди. Таке рішення було при
йнято не на підставі того, що Західний берег ріки 
Йордан не є «суверенною» частиною Ізраїлю. Тоб
то ССЄС, незважаючи на заклик його генерально
го адвоката, ґрунтує своє рішення не на визначенні 
«території» та Угоді про асоціацію або на законно
сті ізраїльської присутності на Західному березі, 
а ймовірніше доходить висновку, що паралельна 
митна угода між ЄС та Палестинською адміністра
цією від 1997 р. презюмовано обмежує обсяг угоди  
з Ізраїлем.

Крім того, нещодавно Європейська комісія ухва
лила бюджетні керівні принципи, які обмежують 
європейські відносини з ізраїльськими підприєм
ствами, що працюють за лінією конт ролю, встанов
леною до 1967 р. (Зелена лінія). У цих принципах 
зазначено, що міжнародне право забороняє третім 
державам витрачати гроші на підтримку діяльності 
приватних підприємств окупаційної влади, розта
шованих на окупованій території з поселенцями. 

Також останнім часом у заявах державчленів 
ЄС містяться «попередження» про правові наслідки 
ведення бізнесу на окупованих Ізраїлем  територіях. 

ЄС, як і інші країни світу, не визнає Турецької 
Республіки Північного Кіпру (ТРПК) і не укладав з 
нею торговельних угод. 

ССЄС у справі Anastasiou постановив, що відпо
відно до угод між ЄС і Кіпром товари з ТРПК, які 
експортуються через Туреччину, не можуть мати 
турецької сертифікації походження або фітосані
тарної сертифікації. Натомість вони мають бути 
сертифіковані владою Кіпру, яка не бажає цього 
робити. Ця постанова стосується не так маркуван
ня, як сертифікації походження товарів, і на прак
тиці робить експорт товарів із Північного Кіпру 
до ЄС неможливим. ССЄС ґрунтує своє рішення 
не на обов’язку невизнання, а ймовірніше на тлу
маченні відповідних договорів між ЄС і Кіпром як 
таких, що застосовуються на всій території ост
рова, виключаючи в такий спосіб альтернативні  
сертифікації.

Показовою справою ССЄС, яка створила пре
цедент щодо нерухомості, розташованої у північ
ній частині Кіпру, є справа «Apostolides v. Orams». 
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 Родині п. Апостолідеса належала земля, розташо
вана в північній частині Кіпру, на якій вона жила 
до вторгнення на Кіпр турецької армії в 1974 р. Бу
дучи представниками грецької кіпріотської спіль
ноти, члени родини п. Апостолідеса змушені були 
покинути свій дім і оселитися на тій території ост
рова, яка перебувала під контролем уряду Кіпру. 
У 2002 р. власниками землі стала родина Орамз  — 
громадяни Великобританії, які заявили, що вони 
як добросовісні набувачі придбали землю у третьої 
сторони, а та —  у влади ТРПК.  

До квітня 2003 р. пересування людей між пів
нічною частиною та частиною, яка перебуває під 
контролем уряду, було обмежено. Республіка Кіпр 
приєдналася до ЄС у 2004 р., однак дію законодав
ства ЄС на півночі Кіпру було призупинено (щоб 
Кіпр міг приєднатися до ЄС).

За результатами позову, поданого п. Апостолі
десом проти родини Орамз у 2004 р., кіпр ські суди 
(розташовані на території, контрольованій урядом) 
постановили, що члени цієї родини повинні знести 
будівлі, покинути землю і виплатити п. Апостоліде
су належні суми. Коли справа дійшла до Апеляцій
ного суду Англії, провадження було зупинено, і на 
розгляд ССЄС передали низку питань для винесен
ня попередньої постанови. 

ССЄС постановив, що призупинення застосу
вання європейського законодавства в областях, 
над якими уряд Республіки Кіпр не здійснює ефек
тивного контролю, і той факт, що судове рішення 
не може бути приведено у виконання на практиці 
там, де знаходиться земля, не може завадити його 
визнанню й приведенню у виконання в іншій  
державі членові ЄС.

Суд будьякої державичлена також не має 
права відмовити у визнанні рішення судів ін
ших державчленів стосовно земель, розташова
них на території таких держав, над якою уряд не 
може здійснювати ефективний контроль. Факт, 
що земля знаходиться на території державичле
на, над якою уряд держави не може здійснюва
ти ефективний контроль, може чинити вплив на 
внутрішню юрисдикцію судів такої державичле
на, але жодним чином не впливає на це поло
ження. До того ж той факт, що таке рішення не 
може бути виконане там, де знаходиться земля, 
не може завадити його визнанню й приведенню  
у виконання. 

Керуючись висновком ССЄС, Апеляційний суд 
Англії ухвалив рішення на користь п. Апостолідеса, 
заявивши, що постанова, про яку йдеться, повинна 
бути виконана. 

Важливо зауважити, що навіть якщо постанову 
ССЄС виконати неможливо, оскільки земля пере
буває під контролем турецьких кіпріотів, це рішен
ня дало п. Апостолідесу змогу вимагати відшкоду
вання у британському суді. 

Розглядаючи справи, пов’язані з торговельними 
угодами, ССЄС зосереджувався не так на осно
ві загальних принципів міжнародного публічного 
права, як на параметрах відповідних двосторонніх 

угод. Останнім часом до його уваги потрапило пи
тання щодо законності таких угод (справа «Front 
Polisario v. Council»). 

ССЄС встановив: ЄС зобов’язаний забезпечити 
дотримання основних прав осіб, які не є громадя
нами ЄС і проживають за межами його території; 
«абсолютно нейтральні» угоди, які не призводять до 
порушення основних прав, усе одно можуть не від
повідати цим зобов’язанням, якщо вони сприяють 
виникненню такого порушення; того факту, що уго
да може «побічно сприяти» порушенню основних 
прав або що ЄС може мати «вигоду (вигоди) від 
них», достатньо для настання обов’язку врахувати 
специфічні елементи угоди. Тобто навіть якщо по
рушення основних прав не є предметом договору, 
воно може бути його наслідком або ефектом.

Отже, ССЄС не залишається осторонь від пи
тань, пов’язаних із «чутливими» територіями, і чіт
ко зазначає, що ЄС не визнає незаконної окупації. 
Розглядаючи справи, пов’язані з будьякою неза
конною окупацією, суд виявляє повагу до приват
ної власності і гарантує її на досить високому рівні. 

Окупація і нездатність уряду здійснювати кон
троль над окупованими районами не означає не
здатність держави застосовувати закони на всій її 
території. Це особливо важливо для питань юрис
дикції. Згідно з практикою ССЄС той факт, що рі
шення суду пов’язане з урядом неконтрольованої 
території, не робить цього рішення таким, що не 
повинно визнаватися. 

Наталія Кузнєцова, 
професор кафедри 
 цивільного права  
юридичного факультету 
Київського  національного 
університету  
імені Тараса Шевченка,  
доктор юридичних наук, 
професор, академік  НАПрН 
України

Категорія власності на сучасному етапі розвитку 
суспільства вважається багатоплановою, оскільки 
відносини власності (передусім приватної) станов
лять економічну основу громадянського суспільства 
і безпосередньо впливають на всі сторони суспіль
ного буття.

В Україні, з перших років державної незалеж
ності, відносини власності розглядалися як такі, 
що складають основу ринкової економіки і в ціло
му економічної самостійності країни.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен 
має право володіти, користуватися і розпоряджа
тися своєю власністю.

Основні положення, що регламентують право 
власності, найбільш повно на законодавчому рівні 
закріплені у ЦК України.

Аналізуючи положення Конституції та цьо
го Кодексу, можна виділити найбільш значущі 



4

Га
ра

н
ті

ї  
зд

ій
с

н
ен

н
я 

 п
ра

ва
  в

л
а

с
н

о
с

ті
  т

а
  й

о
Го

  з
а

х
и

с
т 

 в
  о

с
о

бл
и

ви
х

  у
м

о
ва

х

№ 8 ( 1 9 2 ) ’ 2 0 1 6

 гарантії здійснення права власності в Україні, які 
розглядаються як основоположні засади цієї ін
ституції. До них належать: закріплення принципу 
рівноправності розвитку всіх форм власності; не
порушність; визначення правового режиму влас
ності лише законами України; свобода у здійснен
ні власником своїх правомочностей; невтручання 
державних органів у здійснення правомочностей 
власника; судовий захист; гарантії прав власника 
при конфіскації майна.

Ратифікація Україною Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі  — 
Конвенція) відкрила новий етап у розвитку ме
ханізмів захисту права власності для україн ських 
громадян та юридичних осіб: до національних за
собів захисту права власності приєднався також 
міжнародноправовий.

На науковопрактичних форумах неодноразо
во розглядали питання про захист прав власності 
у контексті ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, 
якою кожному гарантується право мирного воло
діння майном, аналізували різні аспекти юриспру
денції ЄСПЛ щодо застосування цієї статті, але по
дії останніх двох років спонукають звернутися до 
проблеми відповідальності держави в разі настання 
особливих обставин. Для України ними стали анек
сія Криму і проведення АТО на сході України внаслі
док фактичної втрати контролю Української держа
ви над частиною території Донецької та Луганської  
областей.

Для кожного свідомого українця є абсолют
но зрозумілим, що за діями сепаратистів «ДНР» 
та «ЛНР» стоїть Російська Федерація (РФ), а факт 
приєднання Криму до РФ не може розглядатися 
інакше як анексія.

Внаслідок цих подій було порушене право влас
ності як самої держави України як власника, так і 
значної кількості фізичних та юридичних осіб, які 
втратили можливість реалізовувати на свій розсуд 
належне їм право власності на житло, транспорт
ні засоби, худобу, майно, що використовувалося в 
підприємницькій діяльності (втрата бізнесу), бан
ківські вклади тощо.

Поза сумнівом, фізичні та юридичні особи, які 
мали майно та майнові права на цих територіях і 
були змушені з них виїхати, втратили право (а точ
ніше  — були його позбавлені) на мирне володіння 
майном, яке передбачене ст. 1 Першого протоколу 
до Конвенції.

Чи є перспектива застосування міжнародно 
правових механізмів захисту цих порушених прав і 
підстави для відповідальності Української держави 
за їх незабезпечення?

Звернімося до доктрини позитивних зобов’язань 
держави. Її концептуальні засади пов’язані з поді
лом прав людини на негативні та позитивні залежно 
від механізмів реалізації свободи особи та засобів її 
забезпечення державою.

Відповідно до ст. 1 Конвенції держави гаранту
ють кожному, хто перебуває під їх юрисдикцією, 
передбачені нею права і свободи. Держава сто

совно реалізації прав людини на рівні європей
ських право захисних стандартів несе як позитив
ні зобов’язання (вимагають активного втручання 
держави в реалізацію прав людини), так і нега
тивні (передбачають обов’язок утримуватися від 
будьякого  втручання).

В цілому позитивні зобов’язання держави зу
мовлюють її обов’язок вжити всіх прийнятних 
(розумних) і належних засобів для захисту прав 
людини.

Такі засоби можуть бути юридичними (зако
нодавче закріплення прав людини, нормативна 
 регламентація поведінки певних категорій осіб) чи 
практичними (фактичними): зокрема, обов’язок 
вжити всіх практичних заходів, щоб запобігти по
рушенню передбачених Конвенцією прав.

Особливий інтерес для нас становить рішення 
ЄСПЛ у справі «Ілашку та інші проти Молдови та 
Росії» (2004 р.). Хоча центральним питанням у цій 
справі було порушення ст. 2 Конвенції (право гро
мадян на життя), в цьому рішенні ЄСПЛ висловив 
свою позицію щодо поняття позитивних зобов’язань 
(на прикладі Молдови).

Так, у п. 332 рішення зазначено, що при визначен
ні меж позитивних зобов’язань держави увага повин
на звертатися на справедливий баланс, який має бути 
встановлений між загальними інтересами та інтереса
ми фізичних осіб, різноманітністю ситуацій, що існу
ють у країнахучасницях Конвенції, та вибором, який 
має бути зроблений з точки зору пріоритетів і мож
ливостей. У п. 333: «Суд вважає, що там, де державі, 
яка є стороною, що домовляється, перешкоджають 
здійсненню своїх повноважень на всій своїй тери
торії, створюючи положення de facto, яке існує, коли 
створюється сепаратистський режим, який супрово
джується або не супроводжується військовою окупа
цією іншою державою, це не скасовує юрисдикцію в 
світлі статті 1 Конвенції над тією частиною території, 
яка тимчасово підвладна місцевій адміністрації, що 
підтримується повстанським військом або іншою  
державою».

ЄСПЛ у цій справі дійшов висновку, що заяв
ники перебувають під юрисдикцією Молдови від
повідно до ст. 1 Конвенції, але відповідальність 
Молдови за дії, на які подана скарга, були на тери
торії «Молдавської Придністровської Республіки» 
(«МПР»), на якій Молдова не здійснює контроль, 
повинна оцінюватися в світлі її позитивних зо
бов’язань за Конвенцією.

Для судової практики України і для правової 
доктрини дуже важливим є і висновок ЄСПЛ щодо 
наявності чи відсутності позитивних зобов’язань 
Молдови, і його аргументація.

Суд мав визначитися, чи виконувала влада Мол
дови свої позитивні зобов’язання щодо захисту га
рантованих Конвенцією прав, чи вживала необхід
них заходів для їх захисту. 

Обов’язок відновити контроль над Придні
стров’ям вимагав від Молдови утримуватися від 
підтримки сепаратистського режиму «МПР» і діяти 
із застосуванням всіх політичних, судових та інших 
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заходів, що перебувають у її розпорядженні, для від
новлення свого контролю над територією «МПР». 

ЄСПЛ, зокрема, зазначив, що з початку військо
вих дій у 1991—1992  рр. влада Молдови ніколи не 
припиняла пред’являти претензії з приводу агресії, 
якій вони, на їхню думку, піддалися, і не визнава
ла Декларацію про незалежність «МПР». Влада до
кладала зусиль для встановлення свого контролю 
над Придністров’ям, відстоювала суверенітет на 
території, що контролювалася «МПР», як усереди
ні держави, так і на міжнародному рівні.

У 1994 р. Молдова прийняла нову Конституцію, 
яка забезпечила inter alia можливості гарантуван
ня автономії Придністров’ю, підписала з РФ угоду 
про виведення російських військ із Придністров’я 
впродовж трьох років. 

У березні 1998 р. Молдова, РФ, Україна та ре
гіон Придністров’я підписали низку документів з 
метою припинення придністровського конфлікту. 

Аналізуючи рішення ЄСПЛ щодо оцінки дій 
Республіки Молдова в контексті виконання нею 
позитивних зобов’язань щодо забезпечення захи
сту прав її громадян, важливо звернути увагу на те, 
що ЄСПЛ розглядає межі позитивних зобов’язань 
держави як справедливий баланс між загальними 
та індивідуальними інтересами. У такому вимірі 
доцільно говорити про розподіл певних ризиків  — 
між державою, яка гарантує право мирного воло
діння майном, та особою, яка є власником.

Роман Майданик,  
завідувач кафедри  
цивільного права  
юридичного факультету 
Київського національного 
університету  
імені Тараса Шевченка,  
доктор юридичних наук, 
професор, академік НАПрН 
України 

За певних обставин, навіть за наявності зовніш
ніх ознак правопорушення, цивільноправова від
повідальність може не наставати (або вона виклю
чається взагалі, або порушник звільняється від неї). 

У широкому розумінні термін «виключення» 
розглядають як «недопущення наявності юридич
ної відповідальності за даних умов». Саме в тако
му значенні доцільно вести мову про «виключення 
юридичної відповідальності». Термін «звільнення 
від юридичної відповідальності» означає, що така 
відповідальність була можлива, але внаслідок пев
них обставин порушника до неї не притягують.

У цьому контексті в цивільному праві виключає 
відповідальність за завдання шкоди необхідна обо
рона. Крайня необхідність не виключає цивільно 
правової відповідальності, але на розсуд суду, з 
 урахуванням обставин справи, може бути підставою 

повного або часткового звільнення від відповідаль
ності. Однак співвідношення категорій «звільнення» 
і «виключення» цивільноправової відповідальності 
має переважно теоретичне значення.

Вважається, що в цивільному праві, на відміну 
від кримінального та адміністративного, зробити 
це щодо відповідальності в усіх охоронних відно
синах практично неможливо. Тому категорії «звіль
нення від відповідальності» і «виключення відпові
дальності» є фактично тотожними.

Підстава звільнення від цивільноправової від
повідальності розглядається як закріплення в нор
мах цивільного законодавства або договорі обста
вин, які породжують право особи, що не виконала 
або неналежним чином виконала зобов’язання, на 
позбавлення від несприятливих майнових наслід
ків, припиняють правовідносини між ним і потер
пілим і становлять матеріальноправовий зміст до
сліджуваного цивільноправового інституту.

У системі підстав припинення відповідальності 
виділяють підстави звільнення від цивільнопра
вової відповідальності (сплив давнісних строків, 
малозначущість правопорушення, звільнення кре
дитором боржника від відповідальності) і підстави 
виключення цивільноправової відповідальності 
(об’єктивні і суб’єктивні): позбавлення від притяг
нення до відповідальності у зв’язку з відсутністю в 
діянні особи одного або кількох елементів (умов) 
складу цивільного правопорушення. 

Зазначені поняття не можна ототожнювати з 
такими суміжними явищами, як нейтралізація від
повідальності, припинення відповідальності, об
меження відповідальності, межі відповідальності, 
підвищена відповідальність.

Цивільноправова відповідальність виклю
чається загальноправовими (необхідна оборона, 
крайня необхідність, обґрунтований ризик, запо
діяння шкоди при затриманні особи, яка вчинила 
злочин, фізичний або психічний примус, вико
нання наказу або розпорядження) і галузевими 
обставинами, які виключають протиправність ді
яння (непереборна сила, випадок, інші обставини, 
які особа не могла передбачити й усунення яких 
від неї не залежало).

Об’єктивними підставами для виключення ци
вільноправової відповідальності визнають відсут
ність причиннонаслідкового зв’язку і шкоди, які 
застосовуються лише при вчиненні двох правопо
рушень: заподіяння шкоди або збитків.

Якщо шкода заподіяна виключно в результаті 
поведінки потерпілого, вона відшкодуванню не під
лягає, оскільки відсутній належний суб’єкт право
порушника і, як наслідок, відповідальність особи, 
притягненої як відповідача, виключається.

У цьому зв’язку вважається за доцільне ви
знання пом’якшення відповідальності обставиною 
суб’єктивного характеру, що частково звільняє осо
бу від відповідальності. 

У визначених законом випадках підлягають 
встановленню особливі ознаки суб’єктів цивільного 
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правопорушення.  При цьому  обов’язок  доказування 
того, що відповідач є належним суб’єктом правопо
рушення, має бути покладено на позивача.

У ЦК та ГК України передбачено підстави, згідно 
з якими особа, що порушила зобов’язання, звіль
няється від відповідальності (йдеться про випадок 
та обставини непереборної сили), однак поняття 
«форсмажор» у них не визначено. Воно міститься 
в інших нормативноправових актах, в яких непе
реборна сила ототожнюється з форсмажорними 
обставинами.

З огляду на це не сприяють формуванню єдино
го розуміння підстав звільнення від відповідально
сті спроби тлумачення «форсмажорних обставин» 
і «обставин непереборної сили» як різних юридич
них понять.

Зазвичай сторони зазначають у договорі, що 
вони розуміють під обставинами непереборної 
сили (всі обставини, які перешкоджатимуть вико
нанню договірних зобов’язань).

У вітчизняній і міжнародноправовій практи
ці спостерігається тенденція до формування єдиної 
підстави звільнення від відповідальності шляхом 
розширеного тлумачення поняття «обставини непе
реборної сили», які розуміють як перешкоди вико
нанню договірних зобов’язань, що перебувають поза 
контролем сторін договору.

Такий підхід відображено у понятті «форсма
жорні обставини», визначеному в Конвенції ООН 
про договори міжнародної купівлі продажу товарів 
(1980 р.).

Непереборна сила виключає відповідальність не 
лише підприємців, але й усіх інших суб’єктів ци
вільного права — заподіювачів шкоди.

Актуальним залишається питання щодо нор
мативного визначення переліку обставин непере
борної сили, який включатиме і природні явища 
стихійного характеру, і соціальні заворушення, і 
військові дії, і дії влади.

Вітчизняна судова практика виходить із того, 
що підприємство може бути звільнено від випла
ти середнього заробітку за затримку розрахунку з 
працівників у зв’язку з обставинами непереборної 
сили (форсмажорні обставини), оскільки з виснов
ків Донецької торговопромислової палати випли
ває, що такі обставини настали при здійсненні під
приємством господарської діяльності на території 
м. Донецька і Донецької області (терористичні акти, 
диверсії, захоплення будівель і споруд, захоплення 
заручників, блокування і пошкодження об’єктів 
інфраструктурної системи, відсутність ефективно
го контролю органів державної влади України в 
даному населеному пункті), що робить неможли
вим виконання зобов’язань, зокрема розрахунки 
з оплати праці, свідчить про загрозу виникнення/
накопичення податкового боргу і є підставою для 
відстрочення грошових зобов’язань/податково
го боргу (постанова Верховного Суду України від 
11 листопада 2015 р. у справі № 62159цс15).

У постанові від 25 травня 2016 р. (справа 
№ 6948цс16)  Верховний Суд України дійшов ви
сновку, що з огляду на неврегульованість трудо
вим законодавством відносин з приводу відшко
дування майнової та моральної шкоди положення 
цивільного законодавства можуть поширюватися 
на ці [трудові] відносини, а настання обставин 
непереборної сили, що встановлені висновком 
ТПП, свідчить про відсутність вини підприєм
ства у затримці виплат позивачу належних при 
звільненні сум у строки, визначені ст. 116 КЗпП  
України.

Обставини непереборної сили слід відрізняти від 
комерційних ризиків, за які несе відповідальність 
боржник у зобов’язанні. Вищий господарський суд 
України у постанові від 8 жовтня 2014 р. (справа 
№ 910/10663/14) дійшов висновку, що суди поперед
ніх інстанцій правомірно не взяли до уваги поси
лання клієнтавідповідача на невиконання своїх 
договірних зобов’язань через форсмажорні обста
вини — введення в банку, в якому він обслуговував
ся, тимчасової адміністрації та встановлення мора
торію на виконання банком своїх зобов’язань перед  
клієнтами.

Суд вважає, що це комерційні ризики, оскільки 
відповідач був вільний у виборі комерційного бан
ку для відкриття поточного  рахунка. 

За домовленістю сторін договору може бути 
розширено перелік обставин непереборної сили. 
Київський апеляційний господарський суд у поста
нові від 10 вересня 2014 р. (справа № 910/7112/14) 
зазначив, що при укладенні спірного договору 
сторонами не було погоджено (як це передбачено 
ч. 4 ст. 219 ГК України), що товар купується пози
вачем саме для виконання відповідного контракту 
з підприємством, яке територіально розміщене в 
АР Крим, а неотримання прибутку від подальшої 
реалізації цього товару (чи інших обставин) буде 
підставою для звільнення від відповідальності 
у   випадку порушення зобов’язання.

Обставини непереборної сили не можна ототож
нювати з істотними змінами обставин (hardship)  — 
особливою категорією непередбачуваних обставин, 
при настанні яких належне виконання можливе, 
але в силу їх непередбачуваності істотно ускладне
не. Сторона, що посилається на таку зміну обста
вин, може вимагати зміни умов договору для його 
виконання на справедливих умовах.

Судова практика в Україні має певні напрацю
вання щодо кваліфікації істотної зміни обставин. 
Зокрема, у постанові від 20 лютого 2012 р. (справа 
№ 693цс11) Верховний Суд України дійшов ви
сновку, що «настання світової фінансової кризи 
не є істотною зміною обставин, якими сторони 
договору керувалися при його укладенні, оскільки 
економічна криза має загальний характер і стосу
ється обох договірних сторін, отже, не може бути 
підставою для зміни або розірвання договору в су
довому порядку».
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РІШЕННЯ У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
Положення ст. 606 ЦК України мають застосовуватися судом у разі, коли до сто-
рони, яка є боржником, переходить зобов’язання іншої особи відповідно до 
будь-якої підстави, зазначеної в законі, та якщо при цьому один із суб’єктів пра-
вовідношення у зв’язку з обставинами, зазначеними в законі, зникає і з двох са-
мостійних суб’єктів залишається (утворюється) один, в якому поєднується борж-
ник і кредитор. Саме у такому разі підстава припинення цивільно-правового 
зобов’язання не залежатиме від волі сторін.
Отже, у випадку, коли боржник банку отримав право вимоги до банку за депозит-
ним договором, відповідні кредитні зобов’язання між банком і таким боржни-
ком не можуть припинятися на підставі ст. 606 ЦК України, оскільки положення 
зазначеної статті до таких правовідносин не застосовуються

ПОСТАНОВА 
Судової палати у господарських справах Верховного Суду України 
від 23 березня 2016 р. 
(в и т я г)

У березні 2015 р. публічне акціонерне товари
ство «Банк Національний кредит» (далі  — ПАТ) 
звернулося до суду з позовом до приватного під
приємства — фірми «Інтерекопласт» (далі — ПП), 
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на 
предмет спору на стороні відповідача,  — Б., про 
стягнення заборгованості, посилаючись на те, що 
між ним як кредитором і ПП як позичальником 
укладено договір про надання відновлюваль
ної кредитної лінії (далі  — кредитний договір) з 
подальшими змінами та доповненнями. Кредитор 
виконав умови договору і перерахував позичаль
никові передбачені договором кредитні кошти. 
Позичальник порушив умови цього договору 
щодо порядку та строків сплати заборгованості 
за кредитом і процентів за користування кредит
ними коштами. Після зменшення позовних вимог 
ПАТ просило стягнути з ПП на свою користь: 

– заборгованість за кредитом у розмірі 10 млн 
доларів США, що у гривневому еквіваленті за 
курсом Національного банку України (далі  — 
НБУ) становить 225 млн 310 тис. 630 грн;

–  заборгованість за процентами в розмірі 
64 тис. 44 долари США 41 цент, що у грив
невому еквіваленті за курсом НБУ становить 
1 млн 442 тис. 988 грн 64 коп.;

–  пеню за несвоєчасну сплату процентів 
у  розмірі 10 тис. 310 доларів США 21 цент, що 

у гривневому еквіваленті за курсом НБУ стано
вить 232 тис. 299 грн 99 коп.;

– пеню за несвоєчасне повернення кредиту в 
розмірі 1 млн 470 тис. 136 доларів США 97 цен
тів, що у гривневому еквіваленті за курсом НБУ 
становить 33 млн 123 тис. 748 грн 69 коп.;

–  3  % річних від простроченої суми процен
тів у розмірі 1 тис. 129 доларів США 20 центів, 
що у гривневому еквіваленті за курсом НБУ 
ста новить 25 тис. 442 грн 8 коп.;

–  3  % річних від простроченої суми кредиту 
в розмірі 100 тис. 273 долари США 97 центів, 
що у гривневому еквіваленті за курсом НБУ 
становить 2 млн 259 тис. 279 грн 14 коп.;

–  штраф за прострочення кредиту в розмірі 
500 тис. доларів США, що у гривневому еквіва
ленті за курсом НБУ становить 11 млн 265 тис. 
531 грн 50 коп.;

– штраф за прострочення процентів у розмірі 
3 млн доларів США, що у гривневому еквіва
ленті за курсом НБУ становить 67 млн 593 тис. 
189 грн;

–  73 тис. 80 грн витрат зі сплати судового 
збору.

ПП проти позову заперечило та просило 
відмовити у задоволенні позову, посилаючись 
на те, що кінцевий термін погашення заборгова
ності за кредитом не настав, крім того, кредитор 
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відмовив позичальникові у заявках на купівлю 
іноземної валюти для погашення процентів за 
договором. ПП не несе відповідальності за пору
шення зобов’язання зі сплати процентів, оскільки 
підприємство вжило всіх залежних від нього 
заходів для своєчасного погашення кредиту.

Рішенням Господарського суду Рівненської 
області від 7 травня 2015 р. позов задоволено в 
повному обсязі.

Постановою Рівненського апеляційного гос
подарського суду від 20 серпня 2015 р., залише
ною без змін постановою Вищого господарського 
суду України від 11 листопада 2015 р., рішення 
суду першої інстанції скасовано, прийнято нове 
рішення, яким у задоволенні позову відмовлено.

У заяві про перегляд з підстави, передбаченої 
п. 1 ч. 1 ст. 11116 ГПК, ПАТ в особі уповноваже
ної особи Фонду гарантування вкладів фізич
них осіб на здійснення ліквідації ПАТ П. про
сило скасувати постанови судів апеляційної та 
касаційної інстанцій, залишити в силі рішення 
суду першої інстанції, посилаючись на неодна
кове застосування судом касаційної інстанції 
норм матеріального права, а саме: ст. 606 ЦК, 
ст. 26 Закону від 5 квітня 2001 р. № 2346III 
«Про платіжні системи та переказ коштів в 
Україні» (далі  — Закон № 2346III), Положення 
про порядок та умови торгівлі іноземною валю
тою (затверджено постановою Правління НБУ 
від 10 серпня 2005 р. № 281, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 р. 
за № 950/11230).

На обґрунтування заяви надано копії поста
нов Вищого господарського суду України від 
21 березня 2012 р. у справі № 5024/2339/2011, 
від  19 січня 2015 р. у справі № 922/3316/14, 
від  4 лютого 2015 р. у справі № 922/2964/14, 
від  23 квітня 2015 р. у справі № 910/21437/14, 
від  15 червня 2015 р. у справі № 910/15383/14, 
від  8 липня 2015 р. у справі № 922/4137/14, 
від  12 серпня 2015 р. у справі № 922/583/15, 
від  20 жовтня 2015 р. у справі № 922/3315/14, 
від  25 листопада 2015 р. у справі № 910/9247/15, 
в яких, на думку заявника, поіншому застосо
вано одні й ті самі норми матеріального права.

Заслухавши суддюдоповідача, пояснення 
пред ставника позивача, Судова палата у госпо
дарських справах Верховного Суду України 
дійшла висновку про те, що заява підлягає част
ковому задоволенню.

У справі, яка розглядається, судом встанов
лено, що відповідно до п. 1.1 укладеного 17 трав ня 
2013 р. між ПАТ (кредитор) і ПП (позичальник) 
кредитного договору кредитор зобов’язався 

надати позичальникові грошові кошти у тим
часове користування на умовах забезпеченості, 
повернення, строковості, платності та цільового 
характеру використання (далі — кредит).

Надання кредиту здійснюється окремими 
частинами (траншами) зі сплатою 7  % річних 
у межах максимального ліміту заборговано
сті до 10 млн доларів США із кінцевим тер
міном повернення заборгованості за кредитом 
до 14 лютого 2014 р. на умовах, визначених у 
 підпункті 1.1.1 кредитного договору.

За змістом п. 1.2 цього договору кредит 
надається позичальнику для поповнення обіго
вих коштів.

У забезпечення позичальником своїх зобов’я
зань за кредитним договором кредитор укладає: 
договір застави майнових прав на отримання 
грошових коштів (вкладу) на суму не менше 
84 млн грн, розміщених на депозитному рахунку 
в ПАТ,  — з позичальником; договір застави 
майнових прав на отримання грошових коштів 
(вкладу) на суму не менше 4 млн грн (п. 1.3 кре
дитного договору) — із майновим поручителем Б.

Видача траншів кредиту на визначені у п. 1.2 
кредитного договору цілі проводиться шляхом 
перерахування кредитних коштів на поточні 
рахунки позичальника, відкриті в інших банків
ських установах із позичкового рахунку у ПАТ в 
межах максимального ліміту заборгованості, що 
діє на дату оплати (п. 2.1 кредитного договору).

Моментом (днем) надання траншу  кредиту 
вважається день перерахування кредитних кош
тів на поточний рахунок позичальника з позич
кового рахунку в сумі відповідного траншу кре
диту (п. 2.2 кредитного договору).

Моментом (днем) повернення траншу кре
диту вважається день зарахування на позичко
вий рахунок кредитора суми траншу кредиту 
(п. 2.3 кредитного договору).

Відповідно до п. 2.5 кредитного договору 
нарахування процентів за користування креди
том здійснюється у валюті кредиту щомісяця 
в останній робочий день поточного місяця за 
період з останнього робочого дня попереднього 
місяця по день, що передує останньому робочому 
дню поточного місяця, а також у день повер
нення заборгованості за кредитом у повній сумі.

Згідно з п. 2.6 кредитного договору сплата 
процентів за користування кредитом здійсню
ється у валюті кредиту щомісяця до 5 числа 
місяця, наступного за місяцем, за який нара
ховано проценти, на рахунок у ПАТ, а також 
в  день повернення заборгованості за кредитом 
у повній сумі.
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Нарахування та сплата процентів за корис
тування кредитом здійснюється на фактичну 
кількість днів користування кредитом у періоді 
(28293031/360). При розрахунку процентів вра
ховується день надання та не враховується день 
погашення кредиту (п. 2.7 кредитного договору).

За змістом п. 2.8 кредитного договору сто
рони погодили, що у разі прострочення повер
нення заборгованості за кредитом понад 90 днів 
сплата процентів до моменту її повернення, 
починаючи з місяця, в якому прострочення 
перевищило 90  днів, здійснюється у валюті кре
диту щомісяця у передостанній робочий день 
відповідного місяця.

Сплата комісій здійснюється в порядку та 
у терміни, обумовлені тарифами (за наявності) 
(п. 2.9 кредитного договору).

Пунктом 2.10 кредитного договору встанов
лено, що позичальник доручає кредитору здійс-
нювати списання з рахунків позичальника сум, 
які підлягають сплаті за кредитом, нарахованих 
процентів та комісій меморіальними ордерами, 
оформленими кредитором, для задово лення 
своїх вимог відповідно до умов цього договору.

Кредитор має право звернути стягнення на 
засоби забезпечення виконання зобов’язань за 
кредитом у разі неповернення позичальником 
кредиту або його окремого траншу, несплати 
процентів, комісій, штрафних санкцій згідно з 
умовами підпункту 3.2.8 кредитного договору.

Згідно з підпунктом 3.3.5 кредитного догово
 ру позичальник зобов’язаний сплачувати креди
тору проценти та комісії, передбачені підпунк
том 1.1.1 цього договору, в порядку, визначеному 
пунктами 2.6, 2.8, 2.9, 2.13 кредитного договору 
і тарифами.

Позичальник за змістом підпункту 3.3.6 кре
дитного договору також зобов’язаний повер
нути кредитору в повному обсязі транш і кре
дит у строки, визначені підпунктом 1.1.1 та 
п. 2.4 цього договору.

Відповідно до підпункту 3.2.10 кредитного 
до гово ру у випадку звернення позичальника та/
або майнового поручителя до ПАТ із заявою про 
дострокове повернення будь-якого із депозитів, 
зазначених у підпунктах 1.3.1, 1.3.2 цього договору, 
вважається, що термін погашення кредиту за цим 
договором, сплати процентів, комісій, штрафних 
санкцій настав у день подання такої заяви, а кре-
дитор цього ж дня набуває права на  звернен ня 
стягнення за договорами застави майнових прав 
(вимоги отримання грошових коштів, що розмі-
щені на вкладному (депозитному) рахунку), укладе-
ними з позичальником та майновим поручителем.

Відповідно до п. 4.2 кредитного договору 
у разі прострочення позичальником строків 
сплати процентів та комісій, визначених цим 
договором і тарифами, а також прострочення 
строків повернення кредиту, визначених під
пунктами і пунктами 1.1.1, 2.4, 3.2.5, 4.4, 5.4 
цього договору, позичальник сплачує кредитору 
пеню у національній валюті України в розмірі 
1  % від несвоєчасно сплаченої суми за кожний 
день прострочення, але не більше подвійної 
облікової ставки НБУ, що діяла у період невико
нання зобов’язань за цим договором.

Крім того, у разі порушення позичальником 
вимог підпунктів 3.3.2—3.3.11, 3.3.14—3.3.17 
кредитного договору позичальник зобов’яза
ний сплатити кредитору штраф у розмірі 5  % 
від суми максимального ліміту кредиту, визна
ченого підпунктом 1.1.1 цього договору, за кож
ний випадок (п. 4.3 цього договору).

Відповідно до п. 4.4 кредитного договору 
у разі невиконання позичальником зобов’язань, 
визначених підпунктами 3.3.2—3.3.17 цього 
договору, порушення позичальником або тре
тьою особою, з якою укладено договір забезпе
чення виконання зобов’язань за кредитом, умов 
договорів, визначених п. 1.3 кредитного договору, 
протягом більше 15 днів, термін надання кре-
диту вважається таким, що закінчився, від
повідно, позичальник зобов’язаний не пізніше 
наступного робочого дня погасити кредит, спла-
тити проценти за фактичний час користу-
вання кредитом, комісії та нараховані штрафні 
санкції. Після повного погашення заборгованості 
позичальника за кредитним договором його дія  
припиняється.

За змістом п. 7.3 кредитного договору сто
рони погодили, що він набирає чинності з дати 
його укладення та діє до остаточного виконання 
сторонами узятих на себе зобов’язань.

Крім того, сторони неодноразово перегля
дали умови кредитного договору, про що було 
укладено договори, згідно з якими збільшено 
суму застави майнових прав на отримання 
грошових коштів, розміщених на депозитному 
рахунку ПП у ПАТ. Відповідно до останніх змін 
від 12 вересня 2014 р. ця сума становила 88 млн 
12 тис. 320 грн, 5 грудня 2014 р. змінено розмір 
процентів річних  — 3  %, що застосовується з 
1 грудня 2015 р.

В останньому договорі про внесення змін до 
кредитного договору щодо строку повернення 
заборгованості від 5 грудня 2014 р. сторони 
визначили кінцевий термін повернення забор
гованості за кредитом до 31 травня 2015 р.
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ПП отримало кредитні кошти в сумі 10 млн 
доларів США, що підтверджується випискою з 
особового рахунка, наявною у матеріалах справи.

15 травня 2013 р. між відповідачем (вклад
ником) і позивачем (банком) укладено договір 
банківського вкладу строком на 24 місяці в 
національ ній валюті (без капіталізації процен
тів), за яким відповідач на умовах депозиту роз
містив в установі банку 84 млн грн.

У договорі про внесення змін від 17 травня 
2013 р. до договору банківського вкладу сто
рони визначили, що майнові права на вклад є 
забезпеченням виконання зобов’язань ПП за 
кредитним договором.

У забезпечення виконання зобов’язань від
повідача за кредитним договором 17 травня 
2013 р. між ПП (заставодавець) і ПАТ (заста
водержатель) уклали договір застави майнових 
прав (вимоги отримання грошових коштів, роз
міщених на вкладному (депозитному) рахунку) 
з подальшими змінами та доповненнями до 
нього (далі  — договір застави), предметом якого 
є  забезпечення виконання зобов’язань заставо
давця за кредитним договором шляхом передачі 
у заставу майнових прав на отримання грошових 
коштів у сумі 84 млн грн (згідно з договором про 
внесення змін ця сума становить 88 млн 12 тис. 
320 грн), у тому числі сам вклад і проценти, 
нараховані на нього відповідно до договору бан
ківського вкладу, згідно з яким заставодавець 
виступає вкладником (далі — предмет застави).

За змістом підпунктів 1.2.1—1.2.2 договору 
застави предметом застави забезпечено, зокрема, 
повернення кредиту в сумі 10 млн доларів США 
з порядком його погашення, визначеним кре
дитним договором, дострокового погашення у 
випадках, передбачених кредитним договором, 
а також сплати процентів за користування кре
дитом у розмірі 7 % річних, у строки та порядку, 
визначених кредитним договором.

Згідно з підпунктами 3.3.3, 3.3.4 договору 
застави заставодержатель має право достро
ково звернути стягнення на предмет застави у 
разі невиконання заставодавцем хоча б одного 
зобов’язання, передбаченого кредитним догово
ром. Звернення стягнення на грошові кошти, 
майнові права вимоги яких є предметом застави 
за договором застави, здійснюється за вибором 
заставодержателя в  судо вому чи позасудовому 
порядку відповідно до Закону від 18 листо
пада 2003 р. № 1255IV «Про забезпечення 
вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» 
(далі  — Закон № 1255IV) або шляхом їх дого
вірного списання заставо держателем у рахунок 

погашення його забезпечених заставою вимог. 
Своїм підписом на договорі застави заставода-
вець надає доручення заставодержателю само-
стійно здійснювати договірне списання коштів у 
рахунок погашення забезпечених заставою вимог 
(їх частини) заставодержателя, розміщених на 
вкладному (депозитному) рахунку. Доручення 
заставодавця виконується заставодержателем 
шляхом купівлі-продажу доларів США на між-
банківському валютному ринку України за кур-
сом, що діятиме на дату здійснення цієї операції, 
з наступним погашенням забезпечених заставою 
вимог (їх частини) за рахунок купленої інозем-
ної валюти. Списання грошових коштів у раху-
нок погашення забезпечених заставою вимог (їх 
частини) проводиться заставодержателем без 
додаткового погодження із заставодавцем.

Відповідно до укладеного 15 травня 2013 р. 
між ПАТ і громадянином Б. договору банків
ського вкладу «Депозит у травні на 24 місяці» 
(далі  — депозитний договір) банк відкриває 
вкладнику депозитний рахунок, а вкладник вно
сить на цей рахунок грошові кошти у сумі 4 млн 
грн у національній валюті на термін із 15 травня 
2013 р. до 15 травня 2015 р. (включно).

17 травня 2013 р. сторони уклали договір 
про внесення змін до депозитного договору, 
згідно з яким майнові права на вклад є забез
печенням виконання зобов’язань ПП за кредит
ним договором.

Одночасно 17 травня 2013 р. між ПАТ і гро
ма дянином Б. укладено договір застави майнових 
прав (вимоги отримання грошових коштів, роз
міщених на вкладному (депозитному) рахунку) 
з подальшими змінами та доповненнями, від
повідно до якого заставодавець у забезпечення 
виконання всіх зобов’язань позичальника за 
кредитним договором передає заставодержателю 
у заставу майнові права на отримання 4 млн грн 
і процентів, нарахованих за депозитним догово
ром, за яким заставодавець виступає вкладником.

Згідно з підпунктами 3.3.3, 3.3.4 зазначеного 
договору заставодержатель має право достро
ково звернути стягнення на предмет застави у 
разі невиконання заставодавцем хоча б одного 
зобов’язання, передбаченого кредитним догово
ром. Звернення стягнення на грошові кошти, май
нові права вимоги яких є предметом застави за 
цим договором, здійснюється за вибором заста-
водержателя у судовому чи позасудовому порядку 
згідно із Законом № 1255IV або шляхом їх дого
вірного списання заставодержателем у рахунок 
погашення його забезпечених заставою вимог. 
Своїм підписом на договорі застави майнових 
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прав заставодавець надає доручення заставодер-
жателю самостійно здійснювати договірне спи-
сання коштів у рахунок погашення забезпечених 
заставою вимог (їх частини) заставо держателя, 
розміщених на вкладному (депозитному) рахунку. 
Доручення заставодавця виконується заставодер-
жателем шляхом купівлі-продажу доларів США 
на міжбанківському валютному ринку України 
за курсом, що діятиме на дату здійснення цієї 
операції, з наступним погашенням забезпечених 
заставою вимог (їх частини) за рахунок купленої 
іноземної валюти. Списання грошових коштів у 
рахунок погашення забезпечених заставою вимог 
(їх частини) проводиться заставодержателем без 
додаткових погоджень із заставодавцем.

ПП звернулося до позивача з вимогою про 
дострокове розірвання договору банківського 
вкладу та направлення усієї його суми, а саме 
84 млн грн, на погашення заборгованості за 
кредитним договором (лист від 3 лютого 2014 р., 
який ПАТ отримало 10 лютого 2014 р.).

Після цієї дати між сторонами було укладено 
ще 10 договорів про внесення змін до кредит
ного договору, зокрема щодо продовження тер
міну кінцевого погашення кредиту, збільшення 
суми застави майнових прав на отримання 
грошових коштів, розміщених на депозитному 
рахунку, та порядку сплати процентів за корис
тування кредитом.

Станом на 10 лютого 2014 р. на депозит
ному рахунку відповідача у банку за умовами 
договору банківського вкладу обліковувалося 
84 млн  грн, а на депозитному рахунку третьої 
особи  — 4 млн грн, що перевищувало суму 
заборгованості за кредитом з урахуванням 
офіційного курсу НБУ гривні до долара США. 
Заборгованість за кредитним договором стано
вила 10 млн 78 тис. 630 доларів США 14 центів, 
з яких 10 млн доларів США — борг за кредитом, 
а 78 тис. 630 доларів США 14 центів  — про
центи за користування кредитом (за період із 
10 лютого по 17 лютого 2014 р.).

Задовольняючи позов, суд першої інстанції 
виходив із того, що ПП порушило зобов’язання 
за кредитним договором, за змістом п. 4.4 якого 
у разі невиконання позичальником зобов’язань 
за кредитним договором, зокрема щодо вчас
ної сплати процентів за користування креди
том, протягом більше 15 днів, термін надання 
кредиту вважається таким, що закінчився, від
повідно, позичальник зобов’язаний не пізніше 
наступного робочого дня погасити кредит, спла
тити проценти за фактичний час користування 
ним, комісію та нараховані штрафні санкції. 

За таких обставин посилання відповідача на 
продовження строку повернення кредиту до 
31 травня 2015 р. як на відсутність підстав для 
стягнення коштів не відповідає умовам кредит
ного договору. Крім того, навіть після продов
ження строку повернення кредиту до 31 травня 
2015 р. відповідач прострочив сплату процентів 
за користування кредитом, а нараховані про
центи сплачував не в повному обсязі. ПП у тер
мін до 5 грудня 2014 р. включно не сплатило 
процентів за користування кредитними кош
тами за листопад 2014 р. Отже, у відповідача 
настав обов’язок достроково повернути кредит, 
сплатити проценти за фактичний час користу
вання ним, комісії та нараховані штрафні санк
ції. У матеріалах справи немає доказів невико
нання позивачем заявок відповідача на купівлю 
іноземної валюти для погашення процентів за 
користування кредитними коштами, а умовами 
кредитного договору не передбачено погашення 
процентів шляхом виконання таких заявок.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції 
та відмовляючи у задоволенні позову, апеля
ційний суд, з висновками якого погодився суд 
касаційної інстанції, виходив із того, що:

– укладеними між позивачем і відповідачем 
договорами передбачено можливість договір
ного списання коштів, розміщених на депозит
ному рахунку відповідача, для погашення забор
гованості за кредитом. Законодавство визначає 
договірне списання коштів як таке, що здійсню
ється з рахунка клієнта без подання останнім 
платіжного доручення у порядку, передбаченому 
договором, за платіжною вимогою отримувача 
або за меморіальним ордером, оформленим бан
ком. Отже, отримавши лист відповідача з вимо
гою достроково повернути кошти за Договором 
банківського вкладу та спрямувати їх на пога
шення заборгованості, банк мав придбати валюту 
кредиту за рахунок вкладу і погасити відповідну 
суму заборгованості за кредитним договором;

– умовами кредитного договору (п. 2.10) 
передбачено, що у разі звернення відповідача з 
вимогою про дострокове повернення депозиту 
згідно з договором банківського вкладу строк 
погашення кредиту і сплати процентів вва
жається таким, що настав, і це призводить до 
набуття позивачем прав на предмет застави від
повідно до договорів застави та його обов’язку 
погасити наявну заборгованість за кредитом;

–  за змістом ст. 606 ЦК зобов’язання при
пиняється поєднанням боржника і кредитора 
в одній особі. Умовами кредитного договору, 
депозитних договорів і договорів застави 
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передбачено договірне списання, тому зобов’я
зання з погашення боргу за кредитним догово
ром є припиненим у зв’язку із набуттям банком 
права на депозит і поєднанням боржника і кре
дитора в одній особі;

–  банком не доведено, що заборгованість 
за кредитом відповідача обліковується як про
строчена, оскільки визначена до стягнення сума 
кредиту обліковується на рахунку строкової 
заборгованості згідно з планом рахунків бухгал
терського обліку банків.

Разом з тим із наданих для порівняння копій 
постанов у справах № 922/3316/14, 922/2964/14 
(справу з відповідним висновком передано 
на новий розгляд до суду першої інстанції), 
910/21437/14 (справу з відповідним виснов
ком передано на новий розгляд до суду першої 
інстанції), 910/15383/14 (справу з відповідним 
висновком передано на новий розгляд до суду 
першої інстанції), 922/4137/14, 922/3315/14 вбача
ється, що суд касаційної інстанції щодо поєд
нання боржника і кредитора в одній особі у 
зв’язку з можливістю кредитора задовольнити 
свої вимоги за рахунок укладеного між ними 
договору банківського вкладу дійшов висновку 
про те, що приписами ст. 606 ЦК встановлено 
такий спосіб припинення цивільноправового 
зобов’язання, що не залежить від волі сто
рін. Поєднання боржника і кредитора в одній 
особі має місце в разі, якщо до сторони, яка є 
боржником, переходить відповідно до будьякої 
зазначеної підстави зобов’язання іншої особи, за 
яким ця особа є кредитором щодо боржника, і 
навпаки. Тобто зникає (або виходить із двосто
ронніх зобов’язальних правовідносин) у силу 
об’єктивних обставин або певного правочину 
один із суб’єктів правовідношення. При цьому 
до особи, яка залишилася, переходять всі право
мочності щодо взаємних зобов’язань, у зв’язку з 
чим припиняється і саме правовідношення. Для 
припинення зобов’язання на підставі цієї норми 
поєднанням двох осіб в одній необхідно, щоб 
у результаті такого поєднання лишилася лише 
одна особа. Поєднання боржника та кредитора 
може бути наслідком, зокрема, правонаступ
ництва, як загального, так і у випадку ліквідації 
правонаступництвом (злиття, приєднання тощо). 
Отже, підстав для застосування положень ст. 606 
ЦК до таких правовідносин немає.

У наданій для порівняння постанові у справі 
№ 922/583/15 за позовом банку до товариства 
про стягнення коштів за кредитним договором 
суд касаційної інстанції погодився з висновками 
суду апеляційної інстанції про те, що здійснення 

договірного списання коштів із рахунків відпо-
відача у разі неналежного виконання ним своїх 
обов’язків за кредитним договором є правом, а не 
обов’язком банку. Статтею 26 Закону № 2346III 
визначено, що платник при укладенні догово
рів із банком має право передбачити договірне 
списання грошей зі своїх рахунків на користь 
банку платника та/або третіх осіб. У разі, якщо 
кредитором за договором є обслуговуючий плат
ника банк, право банку на проведення дого
вірного списання передбачається в  договорі 
на  розрахунковокасове обслуговування або в 
іншому договорі про надання банківських послуг. 
Аналогічного висновку дійшов суд касаційної 
інстанції у справі № 910/9247/15.

Викладене свідчить про неоднакове засто
сування судом касаційної інстанції одних і тих 
самих норм матеріального права, що спричинило 
до ухвалення різних судових рішень у  подібних 
правовідносинах.

Забезпечуючи єдність судової практики у 
застосуванні норм матеріального права, Судова 
палата у господарських справах Верховного 
Суду України виходить із такого.

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК зобов’язанням є право
відношення, в якому одна сторона (боржник) 
зобов’язана вчинити на користь другої сторони 
(кредитора) певну дію (передати майно, виконати 
роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або 
утриматися від певної дії, а кредитор має право 
вимагати від боржника виконання його обов’язку.

Відповідно до ст. 510 ЦК сторонами у 
зобов’язанні є боржник і кредитор. Якщо кожна 
із сторін у зобов’язанні має одночасно і права, і 
обов’язки, вона вважається боржником у тому, 
що вона зобов’язана вчинити на користь дру
гої сторони, і одночасно кредитором у тому, що 
вона має право вимагати від неї.

Загальні підстави припинення зобов’язань 
визначено у ст. 598 ЦК, згідно з якою зобов’я
зання припиняється частково або у повному 
обсязі на підставах, встановлених договором або 
законом. Припинення зобов’язання на вимогу 
однієї із сторін допускається лише у випадках, 
встановлених договором або законом.

Загальні умови припинення господарських 
зобов’язань встановлено у ст. 202 ГК, згідно з 
якою господарське зобов’язання припиняється: 
виконанням, проведеним належним чином; зара
хуванням зустрічної однорідної вимоги або стра
хового зобов’язання; у разі поєднання управ
неної та зобов’язаної сторін в одній особі; за 
згодою сторін; через неможливість виконання та 
в інших випадках, передбачених цим Кодексом 
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або іншими законами. До відносин щодо припи
нення господарських зобов’язань застосовуються 
відповідні положення ЦК з урахуванням особли
востей, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 606 ЦК зобов’язання при
пиняється поєднанням боржника і кредитора в 
одній особі.

Аналогічну норму викладено у ч. 2 ст. 204 ГК, 
згідно з якою господарське зобов’язання припи
няється у разі поєднання управненої та зобов’я
заної сторін в одній особі. Зобов’язання вини
кає знову, якщо це поєднання припиняється.

Аналіз зазначених норм матеріального права 
дає підстави для висновку про те, що наведену в 
ст. 606 ЦК підставу припинення цивільнопра
вового зобов’язання віднесено до групи підстав, 
що не належать до правочинів і не залежать від 
волі сторін.

Поєднання (збіг) боржника і кредитора в 
одній особі має місце у разі, коли до сторони, 
яка є боржником, переходить відповідно до 
будьякої зазначеної у законі підстави зобов’я
зання іншої особи, за яким ця особа є кредито
ром щодо боржника, і навпаки.

Поєднання боржника і кредитора в одній 
особі може відбуватися для юридичних осіб  — у 
разі реорганізації шляхом злиття або приєднання 
юридичних осіб, пов’язаних між собою взаємним 
зобов’язанням; для фізичних осіб  — у випадку 
спадкового правонаступництва у разі переходу 
майна кредитора до боржника і навпаки.

Отже, при такому поєднанні боржника і 
кредитора (двох суб’єктів) один із цих суб’єктів 
повинен зникнути, у зв’язку з цим і припиня
ється правовідношення.

З урахуванням викладеного положення 
ст. 606 ЦК мають застосовуватися судом тоді, 
коли до сторони, яка є боржником, переходить 
зобов’язання іншої особи відповідно до будьякої 
підстави, зазначеної в законі, та якщо при цьому 
один із суб’єктів правовідношення у зв’язку з 
обставинами, зазначеними в законі, зникає, і з 
двох самостійних суб’єктів залишається (утворю
ється) один, в якому поєднується боржник і кре
дитор. Саме у такому разі підстава припинення 
цивільноправового зобов’язання не залежатиме 
від волі сторін.

Отже, у випадку, коли боржник банку отри
мав право вимоги до банку за депозитним 
договором, відповідні кредитні зобов’язання 
між банком і таким боржником не можуть при
пинятися на підставі ст. 606 ЦК, оскільки поло
ження зазначеної статті до таких правовідносин 
не застосовуються.

Аналогічну правову позицію Верховний Суд 
України висловив у постанові від 16 вересня 
2015 р. у справі № 643цс15.

У справі, яка розглядається, поєднання 
боржника і кредитора в одній особі у розумінні 
приписів ст. 606 ЦК не відбулося, оскільки 
у  позивача та відповідача залишилися взаємні 
зобов’язання за договорами (кредиту, застави, 
банківського вкладу), що не може свідчити про 
припинення зобов’язання з цієї підстави.

Крім того, договорами про внесення змін до 
кредитного договору та договору застави, укла
деними після звернення ПП до ПАТ із вимогою 
про дострокове розірвання договору банківського 
вкладу та погашення за його рахунок заборгова
ності за кредитом, сторони продовжували строк 
повернення заборгованості за кредитом, збільшу
вали суму застави майнових прав на отримання 
грошових коштів, розміщених на депозитному 
рахунку, що також свідчить про продовження 
зобов’язальних відносин між сторонами.

Ураховуючи викладене, апеляційний суд, з 
висновками якого погодився суд касаційної 
інстанції, дійшов неправильного висновку про 
наявність підстав для застосування положень 
ст. 606 ЦК до спірних правовідносин.

Крім того, за приписами ст. 26 Закону 
№ 2346III платник при укладенні договорів із 
банком має право передбачити договірне спи
сання грошей із своїх рахунків на користь банку 
платника та/або третіх осіб. Умови договору на 
договірне списання повинні передбачати обсяг 
інформації, достатній для належного виконання 
такого списання банком, що обслуговує платника 
(обставини, за яких банк має здійснити (здійсню
вати) договірне списання; найменування отри
мувача та банку отримувача; реквізити рахунка, 
з якого має здійснюватися договірне списання; 
реквізити договору між платником та отримува
чем (за наявності договору), що передбачає право 
отримувача на договірне списання; перелік доку
ментів, що мають бути представлені отримува
чем в обслуговуючий платника банк (якщо плат
ник та отримувач домовились про надання цих 
документів до банку платника) тощо). Договірне 
списання здійснюється за платіжною вимо
гою отримувача або за меморіальним ордером, 
оформленим банком. У разі, якщо кредитором 
за договором є обслуговуючий платника банк, 
право банку на проведення договірного спи
сання передбачається в договорі на розрахунко
вокасове обслуговування або в іншому договорі 
про надання банківських послуг. Ініціювання 
переказу при договірному списанні у платіжній 
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системі визначається правилами відповідної пла
тіжної системи, погодженими з НБУ.

У справі, яка розглядається, предметом 
позову є стягнення заборгованості за кредит
ним договором, і саме обставини та підстави 
виникнення/погашення, наявності/відсутності 
такої заборгованості підлягають з’ясуванню при 
вирішенні цього спору.

Однак суд апеляційної інстанції, з яким пого
дився суд касаційної інстанції, дійшов висновку 
про припинення зобов’язань за кредитним 
договором з огляду на те, що умовами кредитного 
договору, договору банківського вкладу, депозит
ного договору, договорів застави передбачено 
договірне списання коштів, а тому за наявності 
вимоги відповідача про дострокове повернення 
депозиту банк набув права на предмет застави 
та мав за рахунок вкладу придбати валюту кре
диту і погасити заборгованість позичальника за 
кредитним договором.

При цьому суд не надав належної правової 
оцінки положенням пунктів 3.2.8, 3.2.10 кре
дитного договору, п. 4.2 договору банківського 
вкладу та депозитного договору зі змінами, 
внесе ними договором від 17 травня 2013 р., 
щодо права, а не обов’язку банку звернути стяг-
нення на засоби забезпечення виконання зобов’я-
зань за кредитом та здійснювати договірне спи-
сання у разі настання певних умов.

Крім того, суд дійшов передчасного висновку 
про достатність депозитних коштів для пога
шення кредиторської заборгованості, виходячи 
із розрахунку за офіційним курсом гривні до 
долара США на день отримання банком вимоги 
ПП про дострокове повернення депозиту, зали
шивши поза увагою наявність додаткових угод 
до кредитного договору між сторонами після 
цієї дати, що свідчить про продовження право
відносин сторін за кредитним договором.

Таким чином, у справі, яка розглядається, 
суди апеляційної та касаційної інстанцій без
підставно застосували до спірних правовід
носин положення ст. 606 ЦК, тому висновок 
про припинення зобов’язання з цих підстав є 
помилковим.

У наданій для порівняння постанові у справі 
№ 5024/2339/2011 за позовом товариства до банку 
про розірвання договору поруки (з тих підстав, 
що банк відмовив поручителю у заяві та пла
тіжному дорученні на купівлю валюти для пога
шення боргу позичальника через невідповідність 
заяви вимогам законодавства, чим відмовився від 
прийняття виконання частини зобов’язання та 
порушив умови договору поруки) суд касаційної 

інстанції залишив без змін постанову апеляцій
ного суду, якою ухвалу суду першої інстанції про 
припинення провадження у справі скасовано, 
справу передано на розгляд до суду першої інстан
ції. При цьому суд касаційної інстанції зазначив, 
що висновки місцевого господарського суду про 
припинення зобов’язання позивача за спірним 
договором поруки через неможливість його вико
нати у зв’язку з обставиною, за яку жодна зі сто
рін не відповідає (відсут ність валютних коштів 
на рахунках позивача; чинне законодавство не 
передбачає можливості придбання позивачем у 
банку іноземної валюти для виконання зобов’я
зань третьої особи), є  помилковими, оскільки 
зобов’язання за спірним договором поруки існу
ють не лише в іноземній валюті, про що право
мірно наголошено апеляційним господарським 
судом. За таких обставин правовідносини у зазна
ченій справі та у справі, яка розглядається, не є 
подібними, тому цю постанову не можна вважати 
прикладом у розумінні ст. 11116 ГПК.

Відповідно до вимог ст. 11123 ГПК Верховний 
Суд України розглядає справи за правилами пере
гляду судових рішень у касаційному порядку, а 
тому не може встановлювати обставини справи, 
збирати й перевіряти докази та надавати їм оцінку.

Оскільки висновки суду першої та апеляцій
ної інстанцій свідчать про розбіжності в уста
новленні обставин справи та оцінці доказів, 
зазначене унеможливлює ухвалення Верховним 
Судом України остаточного рішення, тому 
справа підлягає направленню на новий апеля
ційний розгляд згідно з підпунктом «а» п. 1 ч. 2 
ст. 11125 ГПК.

Керуючись статтями 11123—11125 ГПК, Судова 
палата у господарських справах Верховного Суду 
України постановила: заяву ПАТ в особі упов
новаженої особи Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ П. про 
перегляд Верховним Судом України постанови 
Рівненського апеляційного господарського суду 
від 20 серпня 2015 р. і постанови Вищого госпо
дарського суду України від 11 листопада 2015 р. у 
справі № 918/314/15 задовольнити частково.

Постанову Рівненського апеляційного госпо
дарського суду від 20 серпня 2015 р. та поста
нову Вищого господарського суду України від 
11 листопада 2015 р. скасувати.

Справу № 918/314/15 передати на новий роз
гляд до Рівненського апеляційного господар
ського суду.

Постанова є остаточною і може бути оскар
жена тільки з підстави, передбаченої п. 4 ч. 1 
ст. 11116 ГПК.
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КОМЕНТАР ДО ПОСТАНОВИ

Згідно з ч. 1 ст. 509 ЦК зобов’я
занням є правовідношення, в якому 
одна сторона (боржник) зобов’язана 
вчинити на користь другої сторо
ни (кредитора) певну дію (переда
ти майно, виконати роботу, надати 
послугу, сплатити гроші тощо) або 
утриматися від певної дії, а креди
тор має право вимагати від боржни
ка виконання його обов’язку.

Відповідно до ст. 510 ЦК сто
ронами у зобов’язанні є боржник 
і кредитор. Якщо кожна із сторін у 
зобов’язанні має одночасно і права, 
і обов’язки, вона вважається борж
ником у тому, що вона зобов’язана 
вчинити на користь другої сторони, 
і одночасно кредитором у тому, що 
вона має право вимагати від неї.

Загальні підстави припинення 
зобов’язань визначено у ст. 598 ЦК, 
згідно з якою зобов’язання припи
няється частково або у повному об
сязі на підставах, встановлених до
говором або законом. Припинення 
зобов’язання на вимогу однієї із 
сторін допускається лише у випад
ках, встановлених договором або 
законом.

Загальні умови припинення 
господарських зобов’язань вста
новлено у ст. 202 ГК, згідно з якою 
господарське зобов’язання припи
няється: виконанням, проведеним 
належним чином; зарахуванням 
зустрічної однорідної вимоги або 
страхового зобов’язання; у разі по
єднання управненої та зобов’язаної 
сторін в одній особі; за згодою сто
рін; через неможливість виконання 
та в інших випадках, передбачених 
цим Кодексом або іншими закона
ми. До відносин щодо припинення 
господарських зобов’язань застосо
вуються відповідні положення ЦК з 
урахуванням особливостей, перед
бачених цим Кодексом.

Під час розгляду справи 
№ 918/314/15 Верховний Суд Украї
ни виявив неоднакове і неправиль
не застосування судом касаційної 
інстанції положень ст. 606 ЦК.

Так, суди встановили, що ви
конання зобов’язань відповідача 
перед банкомпозивачем за кре
дитним договором забезпечено за
ставою майнових прав на грошові 
кошти, розміщені на депозитних 
(вкладних) рахунках відповідача 
та третьої особи в банкупозивачі. 
Договорами застави, укладеними 
між банком і відповідачем та бан
ком і третьою особою, передбачено 
право банку достроково зверну
ти стягнення на предмет застави 
у разі невиконання відповідачем 
хоча б одного зобов’язання, перед
баченого кредитним договором. 
Посилаючись на умови кредитно
го договору та договору застави, 
відповідач звернувся до позивача 
з вимогою достроково розірвати 
укладений між ними договір бан
ківського вкладу та направити всю 
його суму на погашення заборго
ваності за кредитним договором. 
Водночас після звернення з такою 
вимогою між сторонами було укла
дено декілька договорів про вне
сення змін до кредитного договору, 
зокрема щодо продовження тер
міну кінцевого погашення кредиту, 
збільшення суми застави майнових 
прав на отримання грошових ко
штів, розміщених на депозитному 
рахунку, та порядку сплати процен
тів за користування кредитом.

Суд касаційної інстанції пого
дився із висновками апеляційного 
суду про те, що умовами кредитно
го договору, депозитних договорів і 
договорів застави передбачено до
говірне списання, тому зобов’язан
ня з погашення боргу за кредитним 

договором є припиненим у зв’язку 
з набуттям банком права на депозит 
та поєднанням боржника і кредито
ра в одній особі.

Такий висновок про наявність 
підстав для застосування положень 
ст. 606 ЦК до спірних правовідносин 
є помилковим.

Відповідно до ст. 606 ЦК зобов’я
зання припиняється поєднанням 
боржника і кредитора в одній особі.

Аналогічну норму викладено у 
ч. 2 ст. 204 ГК, згідно з якою госпо
дарське зобов’язання припиняєть
ся у разі поєднання управненої та 
зобов’язаної сторін в одній особі. 
Зобов’язання виникає знову, якщо 
це поєднання припиняється.

Аналіз зазначених норм мате
ріального права дає підстави для 
висновку про те, що наведену в 
ст. 606 ЦК підставу припинення ци
вільноправового зобов’язання від
несено до групи підстав, що не на
лежать до правочинів і не залежать 
від волі сторін.

Поєднання (збіг) боржника і 
кредитора в одній особі має місце у 
разі, коли до сторони, яка є боржни
ком, переходить відповідно до будь
якої зазначеної у законі підстави зо
бов’язання іншої особи, за яким ця 
особа є кредитором щодо боржника, 
і навпаки.

Поєднання боржника і кредито
ра в одній особі може відбуватися 
для юридичних осіб  — у разі реор
ганізації шляхом злиття або приєд
нання юридичних осіб, пов’язаних 
між собою взаємним зобов’язанням; 
для фізичних осіб — у випадку спад
кового правонаступництва у разі 
переходу майна кредитора до борж
ника і навпаки.

Отже, при такому поєднанні 
боржника і кредитора (двох суб’єк
тів) один із цих суб’єктів повинен 
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зникнути, у зв’язку з цим і припиня
ється правовідношення.

З урахуванням викладеного 
поло ження ст. 606 ЦК мають засто
совуватися судом у разі, коли до 
сторони, яка є боржником, перехо
дить зобов’язання іншої особи від
повідно до будьякої підстави, за
значеної в законі, та якщо при цьому 
один із суб’єктів правовідношення у 
зв’язку з обставинами, зазначеними 
в законі, зникає, і з двох самостійних 
суб’єктів залишається (утворюється) 
один, в якому поєднується боржник 
і кредитор. Саме у такому разі під
става припинення цивільноправо
вого зобов’язання не залежатиме 
від волі сторін.

Отже, у випадку, коли борж
ник банку отримав право вимоги 
до банку за депозитним договором, 
відповідні кредитні зобов’язання 
між банком і таким боржником не 
можуть припинятися на підставі 
ст. 606 ЦК, оскільки положення за
значеної статті до таких правовідно
син не застосовуються.

У справі № 918/314/15 поєднан
ня боржника і кредитора в одній 
особі у розумінні приписів ст. 606 ЦК 

не відбулося, оскільки у позивача та 
відповідача залишилися взаємні зо
бов’язання за договорами (кредиту, 
застави, банківського вкладу), що не 
може свідчити про припинення зо
бов’язання з цієї підстави.

Крім того, предмет позову у 
справі  — стягнення заборгованості 
за кредитним договором, і саме об
ставини та підстави виникнення/по
гашення, наявності/відсутності такої 
заборгованості підлягають з’ясуван
ню при вирішенні цього спору.

Суд першої інстанції дійшов ви
сновку про наявність підстав для за
доволення позову з огляду на пору
шення кредитором умов кредитного 
договору, внаслідок чого у відповіда
ча настав обов’язок достроково по
вернути кредит, сплатити проценти 
за фактичний час користування ним, 
комісії та нараховані штрафні санкції.

Однак апеляційний суд, з яким 
погодився суд касаційної інстанції, 
дійшов висновку про припинення 
зобов’язань за кредитним догово
ром з огляду на те, що за умовами 
договорів, укладених між сторона
ми у справі, банк набув права на 
предмет застави та мав за рахунок 

вкладу придбати валюту кредиту і 
погасити заборгованість позичаль
ника за кредитним договором, але 
при цьому суд не надав належної 
правової оцінки положенням зазна
чених договорів щодо права, а не 
обов’язку банку звернути стягнення 
на засоби забезпечення виконання 
зобов’язань за кредитом та здійс
нювати договірне списання у разі 
настання певних умов. Поза увагою 
суду залишилася і наявність додат
кових угод до кредитного договору 
між сторонами після дати отриман
ня банком вимоги відповідача про 
дострокове повернення депозиту, 
що свідчить про продовження пра
вовідносин сторін за кредитним 
договором.

Оскільки висновки судів першої 
та апеляційної інстанцій свідчать 
про розбіжності в установленні об
ставин справи та оцінці доказів, за
значене унеможливило ухвалення 
Верховним Судом України остаточ
ного рішення, тому постанови судів 
апеляційної та касаційної інстанцій 
скасовано, справу направлено на 
новий розгляд до суду апеляційної 
інстанції.
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Висновки Верховного Суду України

Висновки Верховного Суду України, 
викладені у рішеннях, прийнятих за результатами 

розгляду заяв про перегляд судових рішень, 
за IІ півріччя 2015 р.*

030.000.000 ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 
(ОБОВ’ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ)

030.090.000 Плата за землю

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень під-
пунктів 14.1.34, 14.1.71 п. 14.1 ст. 14, статей 269, 270, п. 286.1 ст. 286 ПК України щодо 
особливостей сплати земельного податку.

За підпунктами 14.1.72 і 14.1.73 п. 14.1 ст. 14 
ПК України земельним податком визнається 
обов’язковий платіж, що справляється з власни
ків земельних ділянок та земельних часток (паїв), 
а також постійних землекористувачів. Земле
користувачами можуть бути юридичні та фізич
ні особи (резиденти і нерезиденти), яким відпо
відно до закону надані у користування земельні 
ділянки державної та комунальної власності, у 
тому числі на умовах оренди.

Відповідно до підпунктів 269.1.1 і 269.1.2 
п. 269.1 ст. 269 ПК України платниками земельно
го податку є власники земельних ділянок, земель
них часток (паїв) та землекористувачі.

Згідно з підпунктом 270.1.1 п. 270.1 ст. 270 
ПК України об’єктами оподаткування є земельні 
ділянки, які перебувають у власності або кори
стуванні.

Відповідно до п. 286.1 ст. 286 цього Кодексу 
підставою для нарахування земельного податку є 
дані державного земельного кадастру.

За п. 287.7 ст. 287 ПК України у разі надання 
в оренду земельних ділянок (у межах населених 
пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин 
власниками та землекористувачами, податок за 
площі, що надаються в оренду, обчислюється з 
дати укладення договору оренди земельної ділян
ки або з дати укладення договору оренди будівель 
(їх частин).

Згідно з п. 287.8 цієї ж статті власник нежи
лого приміщення (його частини) у багатоквар

тирному жилому будинку сплачує до бюджету 
податок за площі під такими приміщеннями (їх 
частинами) з урахуванням пропорційної част
ки прибудинкової території з дати державної 
реєстрації права власності на нерухоме майно.

У частинах 1 та 2 ст. 120 Земельного кодек
су України встановлено, що у разі набуття права 
власності на жилий будинок, будівлю або спо
руду, що перебувають у власності, користуван
ні іншої особи, припиняється право власності, 
право користування земельною ділянкою, на 
якій розташовані ці об’єкти. До особи, яка на
була право власності на жилий будинок, будів
лю або споруду, розміщені на земельній ділянці, 
що перебуває у власності іншої особи, перехо
дить право власності на земельну ділянку або 
її частину, на якій вони розміщені, без зміни її 
цільового призначення. Якщо жилий будинок, 
будівля або споруда розміщені на земельній ді
лянці, що перебуває у користуванні, то в разі 
набуття права власності на ці об’єкти до набу
вача переходить право користування земельною 
ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих 
умовах і в тому ж обсязі, що були у попередньо
го землекористувача.

За статтями 125 і 126 цього Кодексу право 
власності на земельну ділянку, а також право 
постійного користування та право оренди зе
мельної ділянки виникають з моменту держав
ної  реєстрації цих прав, яка оформляється від
повідно до Закону України від  1 липня 2004 р. 
№ 1952IV «Про державну реєстрацію речових 
прав на не рухоме майно та їх обтяжень».* Продовження. Початок матеріалу опубліковано в журналі за 2016 р. № 7. —  

С. 18—28.
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Аналогічним чином перехід права власності 
на земельну ділянку до особи, яка набула пра
во власності на житловий будинок (крім бага
токвартирного), будівлю або споруду, унормо
вують положення ст. 377 ЦК України. За ст. 378 
цього Кодексу право власності особи на земельну 
ділянку може бути припинене за рішенням суду 
у випадках, встановлених законом.

Аналіз зазначених норм права дає можли
вість визначити хто саме є платником земельно
го  податку, що є об’єктом оподаткування, з яко
го моменту виникає (набувається, переходить) 
обов’язок сплати цього податку, подію (явище), 
з якою припиняється його сплата, умови та під
стави сплати цього платежу у разі вчинення 
правочинів із земельною ділянкою чи будівлею 
(її  частиною), які на ній розташовані. Зокрема, 
в розумінні зазначених норм обов’язок зі сплати 
земельного податку для фізичної особи  —  влас
ника чи користувача земельної ділян ки залиша
ється незмінним незалежно від реалізації цією 
особою певних наданих їй правомочностей,  якот 
набуття нею статусу суб’єкта господарювання, 
діяльність якого пов’язана з використанням зе
мельної ділянки або без такого.

Відповідно до п. 291.3 ст. 291 ПК України 
юридична особа чи фізична особа–підприємець 
можуть самостійно обрати спрощену систему 
оподаткування, якщо така особа відповідає ви
могам, встановленим гл. 1 розд. XIV ПК України, 
та реєструється платником єдиного податку в по
рядку, визначеному цією главою.

За п. 291.2 ст. 291 ПК України спрощена си
стема оподаткування, обліку та звітності полягає 
в запровадженні особливого механізму справ
ляння податків і зборів, що встановлює заміну 
сплати окремих податків і зборів, встановлених 
п. 297.1 ст. 297 цього Кодексу, на сплату єдиного 
податку в порядку та на умовах, визначених цією 
главою, з одночасним веденням спрощеного облі
ку та звітності.

У п. 269.2 ст. 269 ПК України також передба
чено, що суб’єкти господарювання, які застосо
вують спрощену систему оподаткування, обліку 
та звітності, сплачують земельний податок в осо
бливому порядку, передбаченому гл. 1 розд. XIV 
цього Кодексу (за спрощеною системою оподат
кування, обліку та звітності).

За підпунктом 4 п. 297.1 ст. 297 ПК Украї
ни платники єдиного податку звільняються від 

обов’язку нарахування, сплати та подання по
даткової звітності і земельного податку, крім 
земельного податку за земельні ділянки, що не 
використовуються ними для провадження госпо
дарської діяльності.

У значенні наведених норм права спроще
на система оподаткування не звільняє суб’єк
та господарювання від виконання податкових 
зобов’язань зі сплати податків, встановлених у 
п. 297.1 ч. 297 ПК України, а запроваджує інші 
умови, порядок та механізм їх сплати, а також 
встановлює можливість відновлення їх сплати 
на загальних підставах у разі недотримання умов 
оподаткування за спрощеною системою.

Умовою несплати земельного податку за за
значеною системою оподаткування є те, що 
суб’єкт господарювання, який є власником чи 
користувачем земельної ділянки, використовує 
цю землю для проведення господарської діяль
ності. Можливість звільнення від сплати цього 
податку за інших умов, наприклад, коли окремо 
надається в найм будівля, її частина чи нежиле 
приміщення без земельної ділянки, на якій роз
міщена перелічена нерухомість, законодавством 
не  встановлена.

Із встановлених обставин справи випливає, 
що Особа 1 як фізична особа з лютого 2007 р. є 
власником нежилого приміщення площею 60,8 м2, 
що знаходиться в багатоквартирному будинку за 
Адресою 1. Право власності на нежиле приміщен
ня засвідчується реєстраційним посвідченням 
від 22 лютого 2007 р. № 027375, а право користу
вання земельною ділянкою, на якій розташоване 
це приміщення, — витягом з технічної докумен
тації № Ю20879/2008, черговим кадастровим 
планомреєстром земельних ділянок та витягом з 
бази даних міського земельного кадастру.

13 лютого 2013 р. Особа 1 був зареєстрований 
як суб’єкт господарювання — фізична особа–під
риємець (далі — ФОП), діяльність якого поляга
ла у наданні в оренду й експлуатації власного чи 
орендованого нерухомого майна. У березні того 
самого року ФОП обрав спрощену систему опо
даткування.

Упродовж 2013—2014 рр. ФОП на підставі 
договору надав у найм (оренду) належне йому на 
праві власності нежиле приміщення.

Підсумовуючи зазначене вище, колегія суддів 
Судової палати в адміністративних справах Вер
ховного Суду України дійшла такого висновку.

У розумінні положень підпунктів 14.1.72, 14.1.73 п. 14.1 ст. 14, підпунктів 269.1.1, 269.1.2 п. 269.1, п. 269.2 ст. 269, підпунк‑
тів 270.1.1, 270.1.2 п. 270.1 ст. 270, п. 291.2 ст. 291, підпункту 4 п. 297.1 ст. 297 ПК України платником земельного податку є влас‑
ник земельної ділянки або землекористувач, якими може бути фізична чи юридична особа. Обов’язок зі сплати цього подат‑
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ку для його платника виникає з моменту набуття (переходу) в установленому законом порядку права власності на земельну 
 ділянку чи права користування нею і триває до моменту припинення (переходу) цього права.

Правове відношення між власністю на земельну ділянку чи користування нею та обов’язком сплатити земельний податок 
не припиняється у разі набуття власником чи користувачем земельної ділянки статусу суб’єкта господарювання та обрання 
ним виду економічної діяльності і системи оподаткування, які не передбачають використання земельної ділянки в господар‑
ській діяльності. Тобто з набуттям ознак (якості) суб’єкта господарювання фізична особа, яка ним стала, не перестає бути влас‑
ником чи користувачем земельної ділянки і не звільняється від обов’язку сплачувати земельний податок.

Надання в найм (оренду) нежилого приміщення не означає, що механічно (автоматично) разом з майном наймачу переда‑
ється й обов’язок сплати податку за земельну ділянку, на якій воно розташоване (постанова Верховного Суду України 
від 24 листопада 2015 р. у справі 21-2352а15).

060.000.000 ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ 
ТА ДЕРЖАВНИМИ ЦІЛЬОВИМИ ФОНДАМИ

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування поло-
жень  підпункту 4.1.2 п. 4.1  ст. 4 Закону № 2181-ІІІ (чинного на час виникнен-
ня спірних правовідносин) щодо підстав та наслідків неприйняття податкової  
декларації.

Спеціальним законом з питань оподаткуван
ня, який, зокрема, установлює порядок погашення 
зобов’язань юридичних або фізичних осіб перед 
бюджетами та державними цільовими фондами з 
податків і зборів (обов’язкових платежів) є Закон 
№ 2181ІІ І.  Відповідно до абз. 5 підпункту 4.1.2 
п. 4.1 ст. 4 Закону № 2181ІІІ податкова звітність, 
отримана контролюючим органом від платника 
податків як податкова декларація, що заповнена 
ним всупереч правилам, зазначеним у затвердже
ному порядку її заповнення, може бути не визна
на таким контролюючим органом як податкова 
декларація, якщо в ній не зазначено обов’язкових 
реквізитів, її не підписано відповідними посадови
ми особами, не скріплено печаткою платника по
датків. У цьому випадку, якщо контролюючий ор
ган звертається до платника податків з письмовою 
пропозицією (письмове звернення надсилається 
поштою з повідомленням про його вручення) на
дати нову податкову декларацію з виправленими 
показниками  (із  зазначенням підстав неприйнят
тя попередньої), такий платник податків має пра
во: надати таку нову декларацію разом зі сплатою 
відповідного штрафу; оскаржити рішення подат
кового органу в порядку апеляційного узгодження.

Зазначена правова норма кореспондується 
з п. 4.3 Порядку заповнення і подання подат
кової декларації з податку на додану вартість 
(затверджений наказом Державної податкової 
 адміністрації України від 30 травня 1997 р. № 166; 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
9 липня 1997 р. за № 250/2054; у редакції, чин
ній на час виникнення спірних правовідносин6; 
6 Наказ втратив чинність на підставі наказу державної податкової служби від 
25 січня 2011 р. № 41.

далі — Порядок заповнення і подання податкової 
декларації).

Відповідно до п. 1.3 цього Порядку деклара
ція складається із вступної частини, службових 
полів, чотирьох розділів та обов’язкових додат
ків, з них платником податків заповнюється 
вступна частина, службові поля, перші три роз
діли та додатки, четвертий розділ заповнюється 
працівником податкової інспекції (адміністрації) 
лише на оригіналі декларації, який залишається в 
податковій інспекції (адміністрації).

Пунктом 3.3 цього Порядку визначено, що 
декларація заповнюється таким чином, щоб за
безпечити збереження записів у ній та вільне 
читання тексту (цифр) протягом установлено
го строку збе рігання звітності. Декларація може 
бути заповнена від руки чорнильною чи кулько
вою ручкою або видрукувана (заповнена олівцем 
не допуска ється) без виправлень і помарок; у 
рядках, де відсутні дані для заповнення, має бути 
проставлений прочерк.

Згідно з п. 4.2 Порядку заповнення і подання 
податкової декларації у складі декларації повин
ні подаватися всі необхідні додатки до декларації, 
подання яких передбачено цим Порядком, у тому 
числі розшифровки податкових зобов’язань та 
податкового кредиту в розрізі контрагентів [дода
ток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 
до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(пе
реробного підприємства)/(спеціальної)]. У разі 
подання уточнюючих розрахунків, у яких про
водиться коригування податкових зобов’язань 
та/або податкового кредиту, такі самі розшиф
ровки подаються на суму уточнення, а також у 
разі наявності експортних операцій —  оригінали 
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 п’ятого основного аркуша (примірника декла
ранта) вантажної митної декларації (оригінали 

аркушів вантажної митної декларації нової фор
ми МД2 з позначенням «3/8»).

Ураховуючи наведене вище, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України на підставі 
аналізу зазначених норм права дійшла висновку, що законодавством закріплено вичерпний перелік підстав для неприйняття 
податкової декларації, а саме: незазначення обов’язкових реквізитів, непідписання відповідними посадовими особами, не‑
скріплення печаткою платника податків, неподання додатка 5 до податкової декларації з ПДВ, неподання п’ятого основного 
аркуша (примірника декларанта) вантажної митної декларації (у разі наявності експортних операцій).

У разі відмови податкового органу у прийнятті податкової декларації остання вважається неподаною.

Платник податків, що не подає податкову декларацію у строки, визначені законодавством, сплачує штраф у розмірі десяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку (підпункт 17.1.1 п. 17.1 ст. 17 Закону 
№ 2181‑ІІІ) (постанова Верховного Суду України від 4 листопада 2015 р. у справі 21-2559а15).

070.000.000 ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень під-
пункту 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 ПК України щодо звільнення від плати за землю деяких 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до п. 1.1 ст. 1 ПК України цей Ко
декс регулює відносини, що виникають у сфері 
справляння податків і зборів, зокрема, визначає 
вичерпний перелік податків та зборів, що справ
ляються в Україні, та порядок їх адміністру
вання, платників податків та зборів, їх права та 
обов’язки, компетенцію контролюючих органів, 
повноваження і обов’язки їх посадових осіб під 
час здійснення податкового контролю, а також 
відповідальність за порушення податкового 
 законодавства.

Згідно з п. 7.2 ст. 7 ПК України під час вста-
новлення податку можуть передбачатися подат-
кові пільги та порядок їх застосування.

Відповідно до підпункту 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 
зазначеного Кодексу плата за землю — це загаль
нодержавний податок, який справляється у формі 
земельного податку та орендної плати за земельні 
ділянки державної і комунальної власності.

За підпунктом 17.1.4 ст. 17 ПК України вбача
ється, що платник податків має право користува
тися податковими пільгами за наявності підстав 
у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до пунктів 30.1, 30.2, 30.9 ст. 30 
ПК України (у редакції, чинній із 1 січня 2011 р.) 
податкова пільга  — це передбачене податковим 
та митним законодавством звільнення платни
ка податків від обов’язку щодо нарахування та 
сплати податку та збору, сплата ним податку та 
збору в меншому розмірі за наявності підстав, 
визначених пунктом 30.2 цієї статті; підстава
ми для надання податкових пільг є особливості, 
що характеризують певну групу податків, вид їх 
діяльності, об’єкт оподаткування або характер та 
суспільне значення здійснюваних ними витрат; 
податкова пільга надається шляхом: податкового 
вирахування (знижки), що зменшує базу оподат
кування до нарахування податку та збору; змен
шення податкового зобов’язання після нараху
вання податку та збору; встановлення зниженої 
ставки податку та збору; звільнення від сплати 
податку та збору.

Згідно з підпунктом 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 ПК 
України від сплати податку звільняються дошкіль
ні та загальноосвітні навчальні заклади незалеж
но від форм власності і джерел  фінансування.

На підставі наведеного колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла виснов‑
ку, що з набуттям ПК України чинності (1 січня 2011 р.) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, які мають ліцензію, 
відповідно до підпункту 282.1.8 п. 282.1 ст. 282 ПК України звільняються від плати за землю (постанова Верховного Суду Украї‑
ни від 30 вересня 2015 р. у справі 21‑1964а15).

 
080.000.000 ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ

1. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень ст. 74, 
п. 78.4 ст. 78, п. 86.1 ст. 86 ПК України щодо правових наслідків дій органів Держав-
ної фіскальної служби України, що стосується внесення за результатами перевірок 
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до інформаційних електронних баз цих органів коригувань податкових даних  
(без прийняття податкового повідомлення-рішення).

Відносини, що виникають у сфері справлян
ня податків і зборів, зокрема, щодо компетенції 
контролюючих органів, повноважень і обов’язків 
їх посадових осіб під час здійснення податкового 
контролю, а також відповідальності за порушен
ня податкового законодавства, урегульовані ПК 
України.

У п. 61.1 ст. 61 цього Кодексу визначено, що 
податковий контроль  — це система заходів, що 
вживаються контролюючими органами з метою 
контролю правильності нарахування, повноти 
і своєчасності сплати податків і зборів, а також 
дотримання законодавства з питань регулюван
ня обігу готівки, проведення розрахункових та 
касових операцій, патентування, ліцензування та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зо
крема, інформаційноаналітичне забезпечен
ня діяльності контролюючих органів (підпункт 
62.1.2 п. 62.1 ст. 62 ПК України).

Відповідно до ст. 71 цього Кодексу інформа
ційноаналітичне забезпечення діяльності кон
тролюючих органів — це комплекс заходів щодо 
збору, опрацювання та використання інформації, 
необхідної для виконання покладених на контро
люючі органи функцій.

Згідно з приписами підпункту 72.1.1 п. 72.1 
ст. 72 ПК України для інформаційноаналітично
го забезпечення діяльності контролюючого орга
ну використовується інформація, що надійшла, 
зокрема: від платників податків та податкових 
агентів, що міститься в податкових деклара
ціях, розрахунках, інших звітних документах; 
що міститься у наданих великими платниками 
податків в електронній формі копіях докумен
тів з обліку доходів, витрат та інших показни
ків, пов’язаних із визначенням об’єктів оподат
кування (податкових зобов’язань), первинних 
документах, які ведуться в електронній формі, 
регістрах бухгалтерського обліку, фінансовій 
звітності, інших документах, пов’язаних з обчис
ленням та сплатою податків і зборів; про фінансо
вогосподарські операції платників податків.

За п. 75.1 ст. 75 ПК України контролюючі ор
гани мають право проводити камеральні, доку
ментальні (планові або позапланові; виїзні або 
невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до п. 86.1 ст. 86 ПК України ре
зультати перевірок оформляються у формі акта 
або довідки, які підписуються посадовими осо

бами контролюючого органу та платниками по
датків або їх законними представниками (у разі 
наявності), у разі встановлення під час перевірки 
порушень складається акт. Якщо такі порушення 
відсутні, складається довідка.

Акт (довідка), складений за результатами пе
ревірки та підписаний посадовими особами, які 
проводили перевірку у строки, визначені цим Ко
дексом, надається платнику податків або його за
конному представнику, який зобов’язаний його 
підписати.

У разі незгоди платника податків з виснов
ками акта такий платник зобов’язаний підписа
ти такий акт перевірки із зауваженнями, які він 
має право надати разом з підписаним примірни
ком акта або окремо у строки, передбачені цим 
 Кодексом.

Відповідно до ст. 74 ПК України податкова 
інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, 
може зберігатися та опрацьовуватися в інформа
ційних базах контролюючих органів або безпосе
редньо посадовими (службовими) особами кон
тролюючих органів. Перелік інформаційних баз, 
а також форми і методи опрацювання інформації 
визначаються центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну податкову і митну політику (п. 74.1); 
зібрана податкова інформація та результати її 
опрацювання використовуються для виконання 
покладених на контролюючі органи функцій та 
завдань (п. 74.2).

Верховний Суд України уже висловлював 
свою позицію щодо застосування статей 71, 72, 
74 ПК України. Зокрема, у справі № 21511а14, 
постанова в якій ухвалена 9 грудня 2014 р., 
він дійшов висновку, що для інформаційно 
аналітичного забезпечення діяльності контролю
ючого органу використовується інформація, що 
надійшла за результатами податкового контролю, 
і така інформація не може бути виключена з баз 
даних, якщо дії зі здійснення такого контролю 
не визнані протиправними в установленому по
рядку. Тобто висновки, викладені в акті перевір
ки, є відображенням дій працівників податкових 
органів і самі по собі не породжують правових 
наслідків для платника податків та, відповідно, 
такий акт не порушує прав останнього. Вклю
чення суб’єктом владних повноважень до бази 
даних інформації про таку перевірку не ство
рює жодних перешкод для діяльності платника  
податку.
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За таких обставин дії контролюючого органу 
щодо внесення до електронної бази даних інфор
мації, отриманої внаслідок проведення подат
кової перевірки, у тому числі й складеного за її 
результатами акта, є лише службовою діяльністю 
працівників податкового органу на виконання 
своїх професійних обов’язків зі збирання дока
зової інформації щодо наявності чи відсутності 

документального підтвердження відповідних 
операцій, якщо дії зі здійснення такого контролю 
не визнані протиправними в установленому по
рядку. Зазначені дії самі по собі не створюють для 
платника податків жодних правових наслідків у 
вигляді зміни або припинення його прав та не 
породжують для нього обов’язкових юридичних 
наслідків.

На підставі аналізу зазначених норм права колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду 
України дійшла висновку, що відносини, які виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема щодо компетенції кон‑
тролюючих органів, повноважень і обов’язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, урегульовані ПК 
України. Способом здійснення такого контролю є, зокрема, інформаційно‑аналітичне забезпечення діяльності контролюючих 
органів. Інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах кон‑
тролюючих органів або безпосередньо посадовими (службовими) особами контролюючих органів. Висновки, викладені в акті 
перевірки, є відображенням дій податкових інспекторів та не породжують правових наслідків для платника податків і, від‑
повідно, такий акт не порушує прав останнього. Дії контролюючого органу щодо внесення до Інтегрованої автоматизованої 
інформаційної системи «Податковий блок» змін показників податкової звітності суб’єктів господарювання в частині податко‑
вого кредиту та податкових зобов’язань на підставі акта перевірки без прийняття податкових повідомлень‑рішень не поро‑
джують правових наслідків для платників податків та не порушують їхні права, оскільки розміщена в цій системі інформація 
є службовою і використовується податковими органами для обробки зібраної інформації в автоматичному режимі (використо‑
вуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань) з метою здійснення податкового контролю  
(постанова Верховного Суду України від 3 листопада 2015 р. у справі 21-99а15; постанова Верховного Суду 
України від 4 листопада 2015 р. у справі 21-151а15; постанова Верховного Суду України від 4 листо пада 
2015 р. у справі 21-384а15; постанова Верховного Суду України від 4 листопада 2015 р. у справі 21-597а15; 
постанова Верховного Суду України від 4 листопада 2015 р. у справі 21-1195а15; постанова Верховного 
Суду України від 4 листопада 2015 р. у справі 21-1388а15; постанова Верховного Суду України від 4 ли-
стопада 2015 р. у справі 21-1654а15; постанова Верховного Суду України від 4 листопада 2015 р. у справі 
21-2261а15; постанова Верховного Суду України від 10 листопада 2015 р. у справі 21-2479а15; постанова 
Верховного Суду України від 17 листопада 2015 р. у справі 21-1514а15; постанова Верховного Суду України 
від 17 листопада 2015 р. у справі 21-1986а15; постанова Верховного Суду України від 3 листопада 2015 р. у 
справі 21-3197а15; постанова Верховного Суду України від 17 листопада 2015 р. у справі 21-4133а15).

2. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень п. 44.6 
ст. 44, п. 138.2 ст. 138, підпункту 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 198.1, 198.6 ст. 198 ПК Украї-
ни щодо підстав для отримання податкової вигоди, а також стосовно особливостей 
визначення обґрунтованості податкового кредиту та валових витрат позивача.

Відповідно до підпункту 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 За
кону № 168/97ВР (чинного на час виникнення 
спірних правовідносин; який регулював поря
док формування податкового кредиту до 1 січня 
2011 р.) податковий кредит звітного періоду скла
дається із сум податків, сплачених (нарахованих) 
платником податку у звітному періоді у зв’язку 
з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість 
яких відноситься до складу валових витрат ви
робництва (обігу) та основних фондів чи нема
теріальних активів, що підлягають амортизації.

В силу вимог підпункту 7.4.5 п. 7.4 цієї ж стат
ті Закону № 168/97ВР не дозволяється включати 
до податкового кредиту будьякі витрати зі спла
ти податку, не підтверджені податковими наклад
ними чи митними деклараціями, а при імпорті 
робіт (послуг) — актом прийняття робіт (послуг) 

чи банківським документом, який засвідчує пере
рахування коштів в оплату вартості таких робіт 
(послуг).

Аналогічні за змістом положення містяться й 
у ПК України.

Так, за змістом п. 198.1 ст. 198 ПК України 
право на віднесення сум податку до податково
го кредиту виникає у разі здійснення операцій з 
придбання або виготовлення товарів (у тому чис
лі в разі їх ввезення на митну територію України) 
та послуг.

Відповідно до п. 198.3 цієї ж статті ПК 
України податковий кредит звітного періоду 
визначається виходячи з договірної (контракт
ної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня 
звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 
цього Кодексу, та складається з сум податків, 
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нарахованих (сплачених) платником податку за 
ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 ПК Украї
ни, протягом такого звітного періоду у зв’язку з 
придбанням або виготовленням товарів (у тому 
числі при їх імпорті) та послуг з метою їх по
дальшого використання в оподатковуваних опе
раціях у межах господарської діяльності плат
ника податку.

За правилами п. 198.6 ст. 198 ПК України не 
відносяться до податкового кредиту суми податку, 
сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбан
ням товарів/послуг, не підтверджені податкови
ми накладними (або підтверджені податковими 
накладними, оформленими з порушенням вимог 
ст. 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митни
ми деклараціями, іншими документами, передба
ченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу.

На час виконання спірних господарських опе
рацій порядок формування валових витрат був 
врегульований Законом № 334/94ВР (чинного на 
час виникнення спірних правовідносин), а з 1 січ
ня 2011 р. — статтями 138—143 ПК України.

Так, відповідно до підпункту 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 
Закону № 334/94ВР до складу валових витрат 
включаються суми будьяких витрат, сплачених 
(нарахованих) протягом звітного періоду у зв’яз
ку з підготовкою, організацією, веденням вироб
ництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охо
роною праці, у тому числі витрати з придбання 
електричної енергії (включаючи реактивну), з 

урахуванням обмежень, установлених пунктами 
5.3—5.7 цієї статті.

Абзацом 4 підпункту 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Зако
ну № 334/94ВР передбачено, що не належать 
до складу валових витрат будьякі витрати, не 
підтверджені відповідними розрахунковими, 
платіжними та іншими документами, обов’яз
ковість ведення і зберігання яких передбачена 
правилами ведення податкового обліку.

За змістом підпункту 138.1.1 п. 138.1 ПК 
України витрати, що враховуються при обчислен
ні об’єкта оподаткування, складаються із витрат 
операційної діяльності, які включають, зокрема, 
собівартість реалізованих товарів, виконаних ро
біт, наданих послуг

Згідно з п. 138.2 ст. 138 ПК України витрати, 
які враховуються для визначення об’єкта опо
даткування, визнаються на підставі первинних 
документів, що підтверджують здійснення плат
ником податку витрат, обов’язковість ведення і 
зберігання яких передбачено правилами веден
ня бухгалтерського обліку, та інших документів, 
встановлених розд. II цього Кодексу.

За правилами підпункту 139.1.9 п. 139.1 
ст. 139 ПК України не включаються до складу 
витрат витрати, не підтверджені відповідними 
розрахунковими, платіжними та іншими пер
винними документами, обов’язковість ведення і 
зберігання яких передбачена правилами ведення 
бухгалтерського обліку та нарахування податку.

На думку колегії суддів Судової плати в адміністративних справах Верховного Суду України, надання податковому органу 
належним чином оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання подат‑
кової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковий орган не встановив та не довів, що відомості, які містяться в 
цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком укладення нікчемних правочинів або коли відомості 
ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

Про необґрунтованість податкової вигоди можуть також свідчити підтверджені доказами доводи податкового органу, зо‑
крема про наявність таких обставин:

неможливість реального здійснення платником податків зазначених операцій з урахуванням часу, місця знаходження 
майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, не‑
здійснення особою, яка значиться виробником товару, підприємницької діяльності;

відсутність необхідних умов для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності у зв’язку 
з відсутністю управлінського або технічного персоналу, основних коштів, виробничих активів, складських приміщень, тран‑
спортних засобів;

облік для цілей оподаткування тільки тих господарських операцій, які безпосередньо пов’язані з виникненням податкової 
вигоди, якщо для такого виду діяльності також потрібне здійснення й облік інших господарських операцій;

здійснення операцій з товаром, що не вироблявся або не міг бути вироблений в обсязі, зазначеному платником податків 
у документах обліку;

відсутність первинних документів обліку.

Таким чином, докази, на які послалися суди на обґрунтування своїх рішень, є обов’язковими, але не вичерпними, оскіль‑
ки предмет доказування у справі, що розглядалася, становлять обставини, що підтверджують або спростовують реальність 
здійснення самої господарської операції (поставки товару), а тому і обґрунтованість визначення податкового кредиту та вало‑
вих витрат позивача (постанова Верховного Суду України від 3 листопада 2015 р. у справі 21-4471а15).
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3. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень під-
пунктів 7.4.1, 7.4.5  п. 7.4, підпунктів 7.7.1, 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону № 168/97-ВР (був 
чинним на час виникнення спірних правовідносин) щодо безпідставності висновків 
про відсутність господарських операції лише у зв’язку з відсутністю окремих доку-
ментів, які мали б підтверджувати їх здійснення, а також щодо обов’язку податкових 
органів відповідно до принципу офіційності доводити в суді фіктивність відповідної 
господарської операції.

Правові засади регулювання, організації, ве
дення бухгалтерського обліку та складання фі
нансової звітності в Україні визначено Законом 
№ 996XI V. Відповідно до ст. 1 цього Закону бух
галтерський облік — це процес виявлення, вимі
рювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, 
зберігання та передачі інформації про діяльність 
підприємства зовнішнім та внутрішнім користу
вачам для прийняття рішень.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеть
ся безперервно з дня реєстрації підприємства до 
його ліквідації (п. 1 ст. 8 Закону № 996ХІV).

У бухгалтерському обліку відображаються 
окремі господарські операції, з яких складається 
господарська діяльність.

Господарська операція — це дія або подія, яка 
викликає зміни в структурі активів та зобов’я
зань, власному капіталі підприємства (ст. 1 Зако
ну № 996ХІV).

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону № 996ХІV 
підставою для бухгалтерського обліку господар
ських операцій є первинні документи, які фіксу
ють факти здійснення господарських операцій. 
Первинні документи повинні бути складені під 
час здійснення господарської операції, а якщо це 
неможливо  — безпосередньо після її закінчен
ня. Для контролю та впорядкування оброблення 
даних на підставі первинних документів можуть 
складатися зведені облікові документи.

Отже, господарська операція являє собою дію 
або подію, яка веде до змін у фінансовому стані 
підприємства.

Підпунктом 5.2.1 п. 5.2 ст. 5 Закону № 334/94ВР 
(був чинний на час виникнення спірних правовід
носин) визначено, що до складу валових витрат 
включаються суми будьяких витрат, сплачених 
(нарахованих) протягом звітного періоду у зв’язку з 
підготовкою, організацією, веденням виробництва, 
продажем продукції (робіт, послуг) і охороною пра
ці, у тому числі витрати з придбання електричної 
енергії (включаючи реактивну), з урахуванням об
межень, установлених пунктами 5.3—5.7 цієї статті.

Відповідно до підпункту 5.3.9 п. 5.3 ст. 5 Закону 
№ 334/94ВР не належать до складу валових витрат 
будьякі витрати, не підтверджені відповідними 
розрахунковими, платіжними та іншими докумен
тами, обов’язковість ведення і зберігання яких пе
редбачена правилами ведення податкового обліку.

Згідно з підпунктом 7.4.1 п. 7.4 ст. 7 Закону 
№ 168/97ВР податковий кредит звітного періоду 
визначається виходячи із договірної (контрактної) 
вартості товарів (послуг), але не вище рівня зви
чайних цін, у разі якщо договірна ціна на такі това
ри (послуги) відрізняється більше ніж на 20 відсот
ків від звичайної ціни на такі товари (послуги), та 
складається із сум податків, нарахованих (сплаче
них) платником податку за ставкою, встановленою 
п. 6.1 ст. 6 та ст. 81 цього Закону, протягом такого 
звітного періоду у зв’язку з: придбанням або ви
готовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) 
та послуг з метою їх подальшого використання в 
оподатковуваних операціях у межах господарської 
діяльності платника податку; придбанням (будів
ництвом, спорудженням) основних фондів (ос
новних засобів, у тому числі інших необоротних 
матеріальних активів та незавершених капіталь
них інвестицій в необоротні капітальні активи), 
у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого 
використання у виробництві та/або поставці то
варів (послуг) для оподатковуваних операцій у 
межах господарської діяльності платника податку.

Аналіз зазначених норм права дає підстави 
для висновку, що обов’язковою умовою виник
нення у платника права на податковий кредит є 
реальне здійснення операцій з придбання товарів 
(послуг) з метою їх використання в оподаткову
ваних операціях, а також оформлення таких опе
рацій всіма необхідними документами первинно
го бухгалтерського обліку.

Наявність формально оформлених (складе
них) первинних документів та/або сплати гро
шових коштів не може слугувати підставою для 
формування податкового кредиту за відсутності 
факту придбання товару.

Ураховуючи зазначене, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України дійшла виснов‑
ку, що сама по собі наявність або відсутність окремих документів не може бути підставою для висновків про відсутність госпо‑
дарської операції та відмови у формуванні податкового кредиту, якщо з інших даних вбачаються зміни в структурі активів та 
зобов’язань, власному капіталі підприємства у зв’язку з його господарською діяльністю.
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Колегія суддів також вважає за необхідне зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства 
України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’я‑
зок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує 
проти адміністративного позову.

Отже, податковий орган відповідно до принципу офіційності повинен доводити в суді фіктивність господарської опе‑
рації як підстави для нарахування платникові податків податкових зобов’язань та правомірності прийняття свого рішення 
( постанова Верховного Суду України від 22 вересня 2015 р. у справі 21-1526а15; постанова Верховного 
Суду України від 13 жовтня 2015 р. у справі 21-1200а15; постанова Верховного Суду України від 17 листо-
пада 2015 р. у справі 21-1584а15).

4. Висновок Верховного Суду України про правильне застосування положень п. 73.5 
ст. 73 ПК України (у редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин) 
щодо наслідків, які породжує/не породжує акт про неможливість проведення зу-
стрічної звірки суб’єкта господарювання.

Відносини, що виникають у сфері справляння 
податків і зборів, зокрема, щодо компетенції кон
тролюючих органів, повноважень та обов’язків їх 
посадових осіб під час здійснення податкового кон
тролю, а також відповідальності за порушення по
даткового законодавства, урегульовані ПК України.

У п. 61.1 ст. 61 цього Кодексу визначено, що 
податковий контроль  — це система заходів, що 
вживаються контролюючими органами з метою 
контролю правильності нарахування, повноти 
і своєчасності сплати податків і зборів, а також 
дотримання законодавства з питань регулюван
ня обігу готівки, проведення розрахункових та 
касових операцій, патентування, ліцензування та 
іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи.

Способом здійснення такого контролю є, зо
крема, інформаційноаналітичне забезпечен
ня діяльності контролюючих органів (підпункт 
62.1.2 п. 62.1 ст. 62 ПК України).

Відповідно до ст. 71 ПК України інформа
ційноаналітичне забезпечення діяльності кон
тролюючих органів — це комплекс заходів щодо 
збору, опрацювання та використання інформації, 
необхідної для виконання покладених на контро
люючі органи функцій.

Згідно з приписами підпункту 72.1.1 п. 72.1 
ст. 72 ПК України для інформаційноаналітично
го забезпечення діяльності контролюючого орга
ну використовується інформація, що надійшла, 
зокрема: від платників податків та податкових 
агентів, що міститься в податкових деклараці
ях, розрахунках, інших звітних документах; що 
міститься у наданих великими платниками по
датків в електронній формі копіях документів з 
обліку доходів, витрат та інших показників, пов’я
заних із визначенням об’єктів оподаткування 
(податкових зобов’язань), первинних докумен
тах, які ведуться в електронній формі, регістрах 
бухгалтерського обліку, фінансовій звітності, ін

ших документах, пов’язаних з обчисленням та 
сплатою податків і зборів; про фінансовогоспо
дарські операції платників податків.

Згідно з п. 73.5 ст. 73 ПК України з метою от
римання податкової інформації контролюючі 
органи мають право проводити зустрічні звірки 
даних суб’єктів господарювання щодо платника 
податків.

Зустрічною звіркою вважається співставлен
ня даних первинних бухгалтерських та інших 
документів суб’єкта господарювання, що здій
снюється контролюючими органами з метою 
документального підтвердження господарських 
відносин з платником податків та зборів, а також 
підтвердження відносин, виду, обсягу і якості 
операцій та розрахунків, що здійснювалися між 
ними, для з’ясування їх реальності та повноти ві
дображення в обліку платника податків.

Зустрічні звірки не є перевірками і прово
дяться в порядку, визначеному Кабінетом Міні
стрів України.

За результатами зустрічних звірок складаєть
ся довідка, яка надається суб’єкту господарюван
ня у десятиденний термін.

Механізм проведення органами державної 
податкової служби зустрічних звірок визначено 
Порядком проведення органами державної по
даткової служби зустрічних звірок7, затвердже
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
27 грудня 2010 р. № 1232.

З метою впровадження єдиного порядку на
правлення запитів на проведення зустрічних 
звірок, а також оформлення, передачі та накопи
чення матеріалів зустрічних звірок органами дер
жавної податкової служби розроблені Методич
ні рекомендацій щодо організації та проведення 
органами державної податкової служби зустріч
них звірок, затверджених наказом Державної 
7 У назву цього Порядку внесено зміни згідно з постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2015 р. № 526.
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податкової адміністрації України від 22 квітня 
2011 р. № 2368 (чинних на час виникнення спір
них правовідносин), згідно з підпунктом 4.4 п. 4 
яких (у редакції, чинній на час виникнення спір
них правовідносин) у разі встановлення фактів, 
що не дають змогу провести зустрічну звірку 
суб’єкта господарювання, зокрема у зв’язку із 
встановленням відсутності суб’єкта господарю
вання та/або його посадових осіб за місцезнахо
дженням (податковою адресою), відповідальний 

8 Наказ втратив чинність згідно з наказом Державної фіскальної служби України 
від 17 липня 2015 р. № 511.

підрозділ не пізніше двох робочих днів від дати 
надходження запиту складає акт про немож
ливість проведення зустрічної звірки суб’єкта  
господарювання <…>.

При подальшому залученні суб’єкта госпо
дарювання (посадових осіб суб’єкта господарю
вання) до проведення зустрічної звірки відпові
дальний підрозділ органу державної податкової 
служби забезпечує проведення такої звірки.

     

Підрозділ 1.14. Спори, що виникають з договорів страхування

1.14.1. Підпунктом 33.1.4 п. 33.1 ст. 33, підпунк
том «ґ» підпункту 38.1.1 п. 38.1 ст. 38 Закону Украї
ни від 1 липня 2004 р. № 1961IV «Про обов’язкове 
страхування цивільноправової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів» (далі — 
Закон № 1961ІV; тут і далі — у редакції, яка була 
чинною на момент виникнення спірних правовід
носин) установлено обов’язок особи невідкладно, 
але не пізніше трьох робочих днів з дня настання 
дорожньотранспортної пригоди (далі  — ДТП), 
яка може бути підставою для здійснення страхо
вого відшкодування, письмово повідомити стра
ховика про настання ДТ П. Такий обов’язок уста
новлено у законодавстві для надання страховику 
можливості перевірити обставини ДТП власними 
силами і запобігти необґрунтованим виплатам.

Оскільки у справі, яка переглядалася, суди 
встановили, що факт настання страхового випад
ку ніким не оспорюється; він зафіксований право
охоронними органами; відповідач, як особа, винна 
в ДТП, притягнутий до адміністративної відпові
дальності; сам позивач його визнав, добровільно 

сплативши страхове відшкодування, тому сам по 
собі факт неповідомлення відповідачем страхо
вику про настання страхового випадку не може 
бути покладено в основу ухвалення рішення, яке 
повинно базуватись на загальних положеннях про 
відшкодування збитків у позадоговірних зобов’я
заннях, адже регресні зобов’язання належать до 
позадоговірних, тому спори, що виникли з них, 
мають вирішуватись у загальному порядку від
шкодування збитків (постанова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
16 вересня 2015 р. у справі № 6-284цс15).

1.14.2. Регулювання діяльності та здійснен
ня регламентних виплат Моторним (транспорт
ним) страховим бюро України (далі  — МТСБУ) 
здій снюється відповідно до розд. IV Закону 
№ 1961IV, оскільки у розд. III зазначеного Зако
ну, зокрема п. 22.3 ст. 22, встановлено загальний 
порядок здійснення виплат страховиками.

Тому обов’язок відшкодування моральної 
шкоди покладається на МТСБУ, що передбачено 
підпунктом «в» п. 41.1 ст. 41 цього Закону (поста-
нова Судової палати у цивільних справах Верхов-
ного Суду України від 23 вересня 2015 р. у  справі 
№ 6-1199цс15).

Висновки Верховного Суду України 
у цивільних справах за ІІ півріччя 2015 р. *

* Продовження. Початок матеріалу опубліковано в журналі за 2016 р. №  3.  — 
С. 24—35; № 4. — С. 34—42; № 5. — С. 17—41; № 6. — С. 12—17; № 7. —  
С. 28—35.

Аналіз зазначених норм права дає підстави колегії суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду 
України вважати, що акт про неможливість проведення зустрічної звірки суб’єкта господарювання, який є відображенням дій 
працівників податкових органів, не породжує правових наслідків для платника податків і, відповідно, не порушує його прав.

Внесена до інформаційної системи «Податковий блок» інформація на підставі такого акта використовується податковими 
органами для інформаційно‑аналітичного забезпечення їхньої діяльності і не зумовлює для платника податків змін у структу‑
рі податкових зобов’язань та податкового кредиту (постанова Верховного Суду України від 17 листопада 2015 р. 
у справі 21-1852а15).

(Продовження матеріалу буде опубліковано 
в наступних номерах журналу)
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1.14.3. За змістом ст. 257, ч. 2 ст. 264, частин 
4, 5 ст. 267 ЦК України, ч. 1 ст. 118, ч. 1 ст. 122 
ЦПК України перебіг позовної давності шляхом 
пред’явлення позову може перериватися не в разі 
будьякого направлення позову поштою, а  здійс
неного з додержанням вимог процесуального 
законодавства, зокрема статей 109, 119, 120 ЦПК 
України. Якщо судом у прийнятті позовної заяви 
відмовлено або її повернуто, то перебіг позовної 
давності не переривається. Не пере риває перебігу 
такого строку й подача позову з недодержанням 
правил підсудності (постанова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
2 грудня 2015 р. у справі № 6-895цс15).

1.14.4. На підставі Закону України від 
23 вересня 1999 р. № 1105XIV «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та про
фесійного захворю вання, які спричинили втра
ту праце здатності» (чинного на час виникнення 
спірних правовідносин) у вигляді страхових ви
плат відшкодовується шкода особам, які застра
ховані від нещасного випадку відповідно до цьо
го Закону, та особам, право яких на отримання 
відшкодування шкоди, заподіяної їм унаслідок 
травмування на виробництві або професійного 
захворювання, пов’язаних із виконанням ними 
трудових обов’язків, було встановлено  раніше 
згідно з відповідним законодавством СРСР, 
Україн ської РСР або України. У разі смерті зазна
чених потерпілих право на страхові виплати на
лежить членам їхніх сімей та утриманцям.

Особам, які потерпіли на виробництві до 1 квіт
ня 2001 р., Фонд соціального страхування від не
щасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України сплачує страхові виплати та 
надає соціальні послуги з того часу, коли відповід
ні підприємства передали йому в установленому 
порядку документи, що підтверджують право цих 
працівників (членів їхніх сімей) на такі виплати та 
соціальні послуги, або коли таке право встановлено 
в судовому порядку (п. 2 ст. 7 «Прикінцеві положен
ня» Закону України від 22 лютого 2001 р. № 2272III 
«Про страхові тарифи на загальнообов’язкове дер
жавне соціальне страхування від нещасного випад
ку на виробництві та професійного захворювання, 

які спричинили втрату працездатності», який був 
чинним на час виникнення спірних правовідносин).

Уся заборгованість із відшкодування зазна
ченої матеріальної та моральної шкоди виплачу
ється потерпілим на виробництві та членам їхніх 
сімей (утриманцям) роботодавцями, а в  разі їх 
ліквідації без створення правонаступника  — за
значеним Фондом. Спори, що виникають із при
воду заборгованості, повинні вирішуватись на 
підставі законодавства, яке було чинним на мо
мент виникнення в потерпілого права на від
шкодування шкоди (постанова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
23 грудня 2015 р. у справі № 6-801цс15).

1.14.5. За змістом ст. 993 ЦК України та ст. 27 
Закону України від 7 березня 1996 р. № 85/96ВР 
«Про страхування» до страховика, який виплатив 
страхове відшкодування за договором майнового 
страхування, у межах фактичних затрат перехо
дить право вимоги, яке страхувальник або інша 
особа, що одержала страхове відшкодування, має 
до особи, відповідальної за завдані збитки.

Згідно зі ст. 1194 ЦК України особа, яка за
страхувала свою цивільну відповідальність, у разі 
недостатності страхової виплати (страхового від
шкодування) для повного відшкодування завда
ної нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому 
різницю між фактичним розміром шкоди і стра
ховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Статтею 15 ЦК України передбачено, що кож
на особа має право на захист свого цивільного 
права у разі його порушення, невизнання або 
оспорювання. Кожна особа має право на захист 
свого інтересу, який не суперечить загальним за
садам цивільного законодавства.

Способи захисту цивільних прав та інтересів 
визначено в ч. 2 ст. 16 ЦК України.

Зі змісту наведених норм права можна зроби
ти висновок про те, що страховик, який виплатив 
страхове відшкодування, має право самостійно 
обирати спосіб захисту свого порушеного права, 
зокрема право вимоги до винної особи про стяг
нення коштів у розмірі  виплаченого страхови
ком відшкодування (поста нова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
23 грудня 2015 р. у справі № 6-2587цс15).

Підрозділ 1.15. Оскарження дій та/або актів державного виконавця

1.15.1. За ч. 1 ст. 559 ЦК України порука при
пиняється з припиненням забезпеченого нею зо
бов’язання, а також у разі зміни зобов’язання без 
згоди поручителя, внаслідок чого збільшується 
обсяг його відповідальності.

Статтею 609 ЦК України встановлено, що зо
бов’язання припиняється ліквідацією юридичної 
особи (боржника або кредитора), крім випадків, 
коли законом або іншими нормативноправови
ми актами виконання зобов’язання ліквідованої 
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юридичної особи покладається на іншу юридич
ну особу, зокрема за зобов’язаннями про відшко
дування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушко
дженням здоров’я або смертю.

Згідно із ч. 5 ст. 11 ЦК України у випадках, 
встановлених актами цивільного законодавства, 
цивільні права та обов’язки можуть виникати з 
рішення суду.

Відповідно до п. 9 ч. 2 ст. 129 Конституції 
України, ст. 14 ЦПК України обов’язковість рі
шень суду є однією з основних засад судочинства.

За ст. 14 ЦПК України судові рішення, що на
брали законної сили, обов’язкові для всіх органів 
державної влади і органів місцевого самовряду
вання, підприємств, установ, організацій, поса
дових чи службових осіб та громадян і підляга
ють виконанню на всій території України.

Положення ст. 559 ЦК України стосовно при
пинення поруки з припиненням забезпеченого 
нею зобов’язання не може застосовуватися до 
правовідносин, у яких обов’язок поручителя щодо 
виконання зобов’язання за основним договором 
виник з рішення суду, а не лише з договору поруки.

Правовий аналіз зазначених норм мате
ріального права свідчить про те, що припинен
ня основного зобов’язання внаслідок ліквідації 
юридичної особи  — боржника за цим зобов’я
занням не припиняє поруки, якщо кредитор ре
алізував своє право на стягнення заборгованості 
до припинення юридичної особи  — боржника 
(постанова Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 25 листопада 2015 р. 
у справі № 6-172цс15).

Підрозділ 1.16. Розгляд заяв про скасування рішення третейського суду

1.16.1. Відповідно до ст. 3895 ЦПК України рі
шення третейського суду може бути скасовано у 
разі якщо справа, в якій прийнято рішення тре
тейського суду, не підвідомча третейському суду 
відповідно до закону.

Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 6 Закону України від 
11 травня 2004 р. № 1701IV «Про третейські суди» 
(далі — Закон № 1701ІV) третейські суди в поряд
ку, передбаченому цим Законом, можуть розгля
дати будьякі справи, що виникають із цивільних 
та господарських правовідносин, за винятком, зо
крема, справ у спорах щодо захисту прав спожива
чів, у тому числі споживачів послуг банку (кредит
ної спілки) (ч. 1 ст. 6 цього Закону доповнено п. 14 
згідно із Законом від 3 лютого 2011 р. № 2983VI; 
далі — Закон № 2983VІ). 

Рішення третейського суду, про скасування 
якого просив заявник, ухвалено після внесення за
значених змін до Закону № 1701I V.  Суди, розгля
даючи заяву про скасування рішення третейсько
го суду на вказану обставину не звернули уваги та 
відмовили у її задоволенні, помилково пославшись 
на те, що спір, який виник між сторонами, не є спо
ром щодо захисту прав споживачів.

Оскільки заявник є споживачем послуг бан
ку, спір виник щодо заборгованості за кредитом, 
третейському суду в силу положень п. 14 ч. 1 ст. 6 
Закону № 1701IV така справа не підвідомча (по-
станова Судової палати у цивільних справах Вер-
ховного Суду України від 2 вересня 2015 р. у справі 
№ 6-856цс15).

1.16.2. Відповідно до ст. 99 Конституції Украї
ни грошовою одиницею України є гривня.

Статтею 533 ЦК України встановлено, що гро
шове зобов’язання має бути виконане у гривнях. 
Використання іноземної валюти при здійсненні 
розрахунків на території України за зобов’язан
нями допускається у випадках, порядку та на 
умовах, встановлених законом.

Згідно зі ст. 7 Декрету Кабінету Міністрів 
України від 19 лютого 1993 р. № 1593 «Про 
систему валютного регулювання і валютного 
контролю» (далі — Декрет № 1593) іноземна ва
люта як засіб платежу може використовуватися 
лише у розрахунках між резидентами і нерези
дентами в межах торговельного обороту. Такі 
розрахунки повинні здійснюватися лише через 
уповноважені банки в порядку, встановленому 
Національним банком України. Розрахунки іно
земною валютою між резидентами допускаються 
лише в магазинах безмитної торгівлі, а також під 
час реалізації товарів на шляху руху транспорт
них засобів при міжнародних  перевезеннях.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 3895 ЦПК України 
та п. 1 ч. 3 ст. 51 Закону № 1701IV рішення тре
тейського суду може бути скасовано у разі, якщо 
справа, в якій прийнято рішення третейського 
суду, не підвідомча третейському суду відповідно 
до закону.

За змістом статей 1, 2, 6 Закону № 1701IV 
підвідомчість справ, які можуть бути вирішені в 
рамках третейського судочинства, обмежена сфе
рою приватного права. 

До компетенції третейських судів належить 
вирішення спорів, що виникають між приватни
ми особами з питань, які не торкаються публічно 
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значимих відносин. Спір, що має публічнопра
вове значення, не підлягає вирішенню третей
ським судом.

У справі, рішення касаційного суду в якій пе
реглядалося Верховним Судом України, виріше
но скаргу на рішення третейського суду, поста
новлене у справі щодо проведення розрахунку 
за укладеним резидентами кредитним догово
ром, предметом якого була іноземна валюта  — 
 долари США. 

Порядок здійснення на території України 
розрахунків в іноземній валюті регулюється Де
кретом № 1593. Зазначений Декрет встановлює 
 режим здійснення валютних операцій на території 
України, визначає загальні принципи валютного 
регулювання, повноваження державних органів і 
функції банків та інших фінансових установ в ре
гулюванні валютних операцій, права та обов’язки 
суб’єктів валютних відносин, порядок здійснен
ня валютного контролю, відповідальність за по
рушення валютного законодавства. Його норми, 
спрямовані на регулювання порядку проведення 
розрахунків іноземною валютою, мають імпера
тивний характер та обмежують свободу резиден
тів при здійсненні таких розрахунків. 

Статтею 16 Декрету № 1593 встановлено 
фінансові санкції, які застосовуються до рези
дентів, винних у порушенні правил валютного 
регулювання. Згідно з ч. 1 зазначеної статті не
законне використання валютних цінностей як 
засобу платежу тягне за собою адміністративну 
відповідальність (ст. 162 КУпАП).

Норми закону щодо регулювання обігу іно
земної валюти в Україні, зокрема і проведення 
грошових розрахунків валютними цінностями, 
мають публічну основу, переслідують публічний 
інтерес і спрямовані на досягнення результату, 
необхідного в публічних цілях для задоволення 
публічних потреб  — забезпечення стабільності 
української грошової одиниці — гривні.

Наявність у правовідношенні щодо проведен
ня розрахунку за договором кредиту, наданого в 
іноземній валюті, такої концентрації суспіль
нозначимих публічних елементів не дозволяє 
віднести такі спори до спорів суто приватного 
характеру між приватними особами, які можуть 
розглядатися у приватному порядку третейськи

ми судами (постанова Судової палати у цивіль-
них справах Верховного Суду України від 21 жовт-
ня 2015 р. у справі № 6-831цс15).

1.16.3. Відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 6 Закону 
№ 1701IV третейські суди в порядку, передбаче
ному цим Законом, можуть розглядати будьякі 
справи, що виникають із цивільних та госпо
дарських правовідносин, за винятком, зокрема, 
справ у спорах щодо захисту прав споживачів, у 
тому числі споживачів послуг банку (кредитної 
спілки) (ч. 1 ст. 6 цього Закону доповнено п. 14 
згідно із Законом № 2983VI).

За ч. 1 ст. 11 Закону України вiд 12 травня 
1991 р. № 1023XII «Про захист прав споживачів» 
(далі — Закон № 1023ХІІ) між кредитодавцем та 
споживачем укладається договір про надання спо
живчого кредиту, відповідно до якого кредитода
вець надає кошти (споживчий кредит) або бере 
зобов’язання надати їх споживачеві для придбан
ня продукції у розмірі та на умовах, встановлених 
договором, а споживач зобов’язується повернути 
їх разом з нарахованими відсотками.

Системний аналіз зазначених норм матеріаль
ного права дає підстави для висновку про те, що 
спори між кредитодавцем та позичальником (спо
живачем) за договором про надання споживчого 
кредиту, що виникають як під час укладення, так 
і під час виконання такого договору, відповідно 
до п. 14 ч. 1 ст. 6 Закону № 1701IV, незважаючи на 
наявність третейського застереження, не можуть 
бути предметом третейського розгляду, оскільки 
Законом України від 3 лютого 2011 р. № 2983VI 
«Про внесення зміни до статті 6 Закону України 
«Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у 
сфері захисту прав споживачів третейським судам» 
виключено з компетенції третейського суду вирі
шення спорів щодо захисту прав споживачів, у тому 
числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

Незалежно від предмета та підстав позову і 
 незважаючи на те, хто звернувся з позовом до суду 
(банк або інша фінансова установа чи споживач), 
на правовідносини, що виникають зі споживчо
го кредиту, поширюється дія Закону № 1023XII 
(постанови Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 11 листопада 2015 р. 
у справі № 6-1716цс15, від 18 листопада 2015 р. у 
справі № 6-187цс15).

Підрозділ 1.17. Визнання та звернення до виконання 
рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

1.17.1. Відповідно до ч. 1 ст. ІІ Конвенції про 
визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень від 10 червня 1958 р. (далі — Конвенція) 
кожна Договірна Держава визнає письмову уго
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ду, за якою сторони зобов’язуються передавати 
в арбітраж всі або якінебудь спори, що виник
ли або можуть виникнути між ними у зв’язку з 
будьякими конкретними договірними або ін
шими правовідносинами, об’єкт яких може бути 
предметом арбітражного розгляду.

Згідно з підпунктом b ч. 1 ст. V Конвенції у ви
знанні й виконанні арбітражного рішення може 
бути відмовлено на прохання сторони, проти 
якої воно спрямоване, якщо ця сторона надасть 
компетентному суду, у якого просить визнання 
або виконання, докази того, що сторона, проти 

якої постановлено рішення, не була належним 
чином повідомлена про призначення арбітра чи 
арбітражний розгляд або з інших поважних при
чин вона не могла подати свої пояснення.

Під час з’ясування того, чи було повідомлен
ня здійснено належним чином, суд має виходити 
з відповідних процедур, які були визначені сто
ронами в арбітражній угоді чи в арбітражному 
застереженні або на застосування яких вони по
годились (постанова Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України від 30 вересня 
2015 р. у справі № 6-26цс15).

Розділ 2. Висновки Верховного Суду України, 
викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв  

про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої 
п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК України  

(неоднакове застосування судом касаційної інстанції  
норм процесуального права, яке перешкоджає  

подальшому провадженню у справі)
2.1. Відповідно до ст. 16 ЦПК України не до

пускається об’єднання в одне провадження ви
мог, які підлягають розгляду за правилами різних 
видів судочинства, якщо інше не встановлено 
 законом.

Згідно з ч. 2 ст. 118 ЦПК України позивач має 
право об’єднати в одній позовній заяві кілька ви
мог, пов’язаних між собою.

Відповідно до роз’яснень, викладених в абз. 1 
п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду Украї
ни від 12 червня 2009 р. № 2 «Про застосування 
норм цивільного процесуального законодавства 
при розгляді справ у суді першої інстанції», ви
рішуючи питання про відкриття провадження у 
справі, суд повинен виходити з того, що згідно зі 
ст. 124 Конституції України юрисдикція загаль
них судів поширюється на всі правовідносини, 
що виникають у державі, а за частинами 1 і 2 ст. 15 
ЦПК України у порядку цивільного судочинства 
суди розглядають справи про захист порушених, 
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів, що виникають із цивільних, житлових, 
земельних, сімейних, трудових відносин, а також 
з інших правовідносин, крім випадків, коли роз
гляд таких справ за КАС України (ст. 17) або ГПК 
України (статті 1, 12) віднесено до компетенції ад
міністративних чи господарських судів. Законом 
може бути передбачено розгляд інших справ за 
правилами цивільного судочинства.

Абзацом 3 п. 15 зазначеної вище постанови 
Пленуму Верховного Суду України роз’яснено, 

що вимоги позивача до кількох відповідачів мо
жуть бути об’єднані в одне провадження, якщо 
ці вимоги однорідні, зокрема такі, які нерозривно 
пов’язані між собою, або від вирішення однієї з 
них залежить вирішення інших. Таке об’єднання 
не допускається, якщо відсутня спільність пред
мета позову. Не допускається об’єднання в одне 
провадження вимог, які підлягають розгляду за 
правилами різних видів судочинства, якщо інше 
не встановлено законом.

З огляду на це суд відкриває провадження у 
справі в частині вимог, які належать до цивільної 
юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження 
у справі щодо вимог, коли їх розгляд проводиться 
за правилами іншого виду судочинства (поста-
нова Судової палати у цивільних справах Вер-
ховного Суду України від 1 липня 2015 р. у справі 
№ 6-467цс15).

2.2. Згідно зі ст. 3771 ЦПК України питання 
про тимчасове обмеження боржника — фізичної 
особи або керівника боржника — юридичної осо
би у праві виїзду за межі України при виконанні 
судових рішень та рішень інших органів (посадо
вих осіб) вирішується судом за місцезнаходжен
ням органу державної виконавчої служби за по
данням державного виконавця, погодженим з 
начальником відділу державної виконавчої служ
би. Суд негайно розглядає подання, зазначене в 
ч. 1 цієї статті, без виклику чи повідомлення сто
рін та інших заінтересованих осіб за участю дер
жавного виконавця.



31

ви
с

н
о

вк
и

 в
ер

х
о

вн
о

Го
 с

уд
у 

ук
ра

їн
и

№ 8 ( 1 9 2 ) ’ 2 0 1 6

Ухвала суду щодо тимчасового обмеження у 
праві виїзду за межі України може бути оскар
жена в апеляційному порядку (п. 241 ч. 1 ст. 293 
ЦПК України).

Водночас ст. 324 ЦПК України містить норму, 
яка визначає перелік ухвал суду першої інстанції, 
які можуть бути оскаржені у касаційному поряд
ку після їх перегляду в апеляційному порядку.

Оскарження ухвал апеляційного суду щодо 
тимчасового обмеження у праві виїзду за межі 
України в цій статті, яка є спеціальною нормою 
процесуального права, що регламентує право ка
саційного оскарження судових рішень у касацій
ному порядку, не передбачено (постанова Судової 
палати у цивільних справах Верхов ного Суду Украї-
ни від 23 вересня 2015 р. у справі № 6-716цс15).

2.3. Оскільки відповідно до ст. 16 ЦПК Украї
ни не допускається об’єднання в одне проваджен
ня вимог, які підлягають розгляду за правилами 
різних видів судочинства, якщо інше не вста
новлено законом, суд відкриває провадження у 
справі в частині вимог, які належать до цивільної 
юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження 
у справі щодо вимог, коли їх розгляд провадиться 
за правилами іншого виду судочинства (постано-
ва Судової палати у цивільних справах Верховного 
Суду України від 30 вересня 2015 р. № 6-1323цс15).

2.4. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК України у 
разі неможливості розгляду справи до вирішен
ня іншої справи, що розглядається в порядку 
конституційного, цивільного, господарського, 
кримінального чи адміністративного судочин
ства, суд зобов’язаний зупинити провадження у 
цій справі.

Провадження у справі зупиняється у випадку, 
встановленому п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК України, до 
набрання законної сили судовим рішенням, від 
якого залежить вирішення справи (п. 3 ч. 1 ст. 203 
цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 157 ЦПК України суд 
розглядає справи протягом розумного строку, 
але не більше двох місяців з дня відкриття про
вадження у справі, а справи про поновлення на 
роботі, про стягнення аліментів — одного місяця.

Згідно з п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р. кожен 
має право на справедливий і публічний розгляд 
його справи упродовж розумного строку неза
лежним і безстороннім судом, встановленим 
законом, який вирішить спір щодо його прав та 
обов’язків цивільного характеру або встановить 
обґрунтованість будьякого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення.

У справі, яка переглядалася, суть спірних пра
вовідносин полягала у вирішенні питання щодо 
правомірності звільнення з роботи позивача.

Проте суд першої інстанції, з висновком якого 
погодилися суди апеляційної та касаційної інстан
цій, не врахував вимоги ст. 157 ЦПК України про 
те, що справа має бути розглянута судом протя
гом розумного строку, та зупинив провадження у 
справі усупереч принципу ефективності судового 
процесу, направленому на недопущення затягу
вання розгляду справи (постанова Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду України 
від 7 жовтня 2015 р. у справі № 6-1367цс15).

2.5. Акція є цінним папером, який одночасно 
посвідчує право його власника на отримання ча
стини прибутку акціонерного товариства у вигля
ді дивідендів та на отримання частини майна акці
онерного товариства у разі його ліквідації, а також 
надає право на участь в управлінні акціонерним 
товариством у випадках, передбачених статутом і 
законом, який регулює питання створення, діяль
ності та припинення акціонерних  товариств.

Зазначені права власника акції є корпоративни
ми, а спори щодо цих прав відповідно до ст. 12 ГПК 
України підвідомчі господарським судам України.

У справі, що переглядалася, позивач жодних 
вимог до акціонерного товариства, акції якого 
складають предмет спору, не заявляв. Не заявляв 
він також вимог до інших акціонерів цього товари
ства з приводу управління товариством, отриман
ня дивідендів чи активів акціонерного товариства, 
а також щодо інших прав, передбачених статутом 
чи законом, що регулюють питання створення, ді
яльності та припинення акціонерного товариства.

За змістом позовних вимог спір виник між 
фізичною особою та юридичною особою з право
чину щодо обігу цінних паперів. Остання у спір
них правовідносинах діяла на підставі ліцензії на 
здійснення професійної діяльності з випуску та 
обігу цінних паперів та, як вбачається зі спірної 
додаткової угоди від 2 серпня 2004 р. до догово
ру купівліпродажу, виконувала лише обов’язок 
зберігача акцій до виплати позивачем коштів за 
придбані акції.

За суб’єктним складом, предметом спору, під
ставами позовних вимог такий спір є не корпора
тивним, а цивільноправовим та підлягає розгля
ду в порядку цивільного судочинства (постанова 
судових палат у цивільних та господарських спра-
вах Верховного Суду України від 21 жовтня 2015 р. 
у справі № 6-106цс15).

2.6. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 205 ЦПК України суд 
своєю ухвалою закриває провадження у спра
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ві, якщо набрали законної сили рішення суду або 
ухвала суду про закриття провадження у справі у 
зв’язку з відмовою позивача від позову або укла
денням мирової угоди сторін, ухвалені або поста
новлені з приводу спору між тими самими сторо
нами, про той самий предмет і з тих самих підстав.

Відповідно до зазначеної норми позови вва
жаються тотожними, якщо в них одночасно збі
гаються сторони, підстави та предмет спору, тоб
то коли позови повністю збігаються за складом 
учасників цивільного процесу, матеріальнопра
вовими вимогами та обставинами, що обґрун
товують звернення до суду. Нетотожність хоча б 
одного із цих чинників не перешкоджає повтор
ному зверненню до суду заінтересованих осіб за 
вирішенням спору (постанова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
21 жовтня 2015 р. у справі № 6-1133цс15).

2.7. Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК України у 
разі неможливості розгляду справи до вирішення 
іншої справи, що розглядається в порядку кон
ституційного, цивільного, господарського, кримі
нального чи адміністративного судочинства, суд 
зобов’язаний зупинити провадження у цій справі.

За змістом ст. 3031 зазначеного Кодексу апе
ляційна скарга на рішення суду першої інстанції 
має бути розглянута протягом двох місяців з дня 
постановлення ухвали про прийняття апеляцій
ної скарги до розгляду. У виняткових випадках 
за клопотанням сторони з урахуванням особли
востей розгляду справи апеляційний суд може 
подовжити строк розгляду справи, але не більш 
як на п’ятнадцять днів, про що постановляє від
повідну ухвалу.

У справі, яка переглядалася, суть спірних пра
вовідносин полягала у вирішенні питання право
мірності укладення договорів комісії та купів
ліпродажу нерухомого майна.

Проте апеляційний суд, з висновками якого по
годився суд касаційної інстанції, не вказав, у чому 
полягає передбачена законом неможливість роз
гляду зазначеної справи до розгляду іншої (кримі
нальної) справи з огляду на те, що, незалежно від 
установлення судом у кримінальній справі фактів 
стосовно шахрайських дій відповідачів відносно 
позивачки, у цивільній справі, предметом позову 
у якій є визнання недійсними правочинів, суд по
винен вирішити питання про відповідність або не
відповідність змісту цих правочинів ЦК України, 
іншим актам цивільного законодавства, інтересам 
суспільства, його моральним засадам; про наяв
ність або відсутність підстав для визнання недійс
ними спірних правочинів, передбачених статтями 

228, 232 ЦК України, на які посилалась відповідач
ка, мотивуючи позовні вимоги, а також про те, які 
правові норми підлягають застосуванню до цих 
правовідносин. При цьому суд повинен дослідити 
наявні у справі докази, з’ясувати обставини, на які 
сторони посилалися як на підставу своїх вимог і 
заперечень, підтверджених цими доказами.

Отже, апеляційний суд зупинив проваджен
ня у справі з порушенням п. 4 ч. 1 ст. 201 ЦПК 
України та всупереч принципу ефективності су
дового процесу, направленому на недопущення 
затягування розгляду справи, а касаційний суд не 
усунув допущені апеляційним судом порушення 
(постанова Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 4 листопада 2015 р. у 
справі № 6-923цс15).

2.8. Відповідно до частин 1, 4, 5 ст. 175 ЦПК 
України мирова угода укладається сторонами 
з метою врегулювання спору на основі взаєм
них поступок і може стосуватися лише прав та 
обов’язків сторін та предмета позову. У разі укла
дення сторонами мирової угоди суд постановляє 
ухвалу про закриття провадження у справі. За
криваючи провадження у справі, суд за клопо
танням сторін може постановити ухвалу про ви
знання мирової угоди.

Ухвала суду про визнання мирової угоди є 
виконавчим документом і підлягає виконанню 
державною виконавчою службою лише у разі, 
якщо ця ухвала відповідає вимогам, передбаче
ним ст. 18 Закону України від 21 квітня 1999 р. 
№ 606XIV «Про виконавче провадження» (далі — 
Закон № 606ХІV).

Системний аналіз частин 1, 4, 5 ст. 175 ЦПК 
України, п. 2 ч. 2 ст. 17, ст. 18, п. 6 ч. 1 ст. 26 Закону 
№ 606XIV дає підстави для висновку про те, що в 
разі невиконання однією зі сторін зобов’язань за 
умовами мирової угоди, інша сторона угоди може 
звернутися до державної виконавчої служби для 
примусового виконання ухвали суду про затвер
дження мирової угоди, якщо ця ухвала відпові
дає вимогам ст. 18 зазначеного Закону, але інша 
сторона угоди також не позбавлена можливості 
звернутися до суду з позовом про спонукання до 
виконання мирової угоди. При цьому звернення 
заінтересованої особи до суду із зазначеним по
зовом без попереднього отримання постанови 
державного виконавця про відмову у відкритті 
виконавчого провадження не є підставою для 
відмови в задоволенні такого позову.

Для застосування передбаченої п. 2 ч. 1 ст. 205 
ЦПК України підстави закриття провадження у 
справі необхідна наявність водночас трьох скла
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дових, а саме: тотожних сторін спору, тотожного 
предмета позову, тотожної підстави позову.

Зміна хоча б однієї із зазначених складових 
не перешкоджає заінтересованим особам звер
нутися до суду з позовною заявою і не дає суду 
підстави для закриття провадження у справі 
(постанова Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 11 листопада 2015 р. 
у справі № 6-342цс15).

2.9. Аналіз положень ЦПК України, зокре
ма ст. 324 цього Кодексу, дає можливість дійти 
висновку про те, що ухвали суду першої інстан
ції щодо поновлення пропущеного строку для 
пред’явлення виконавчого документа до вико
нання після їх перегляду в апеляційному порядку 
касаційному оскарженню не підлягають (поста-
нова Судової палати у цивільних справах Верхов-
ного Суду України від 11 листопада 2015 р. у спра-
ві № 6-1482цс15).

2.10. За приписами ст. 383 ЦПК України сто
рони виконавчого провадження мають право 
звернутися до суду із скаргою, якщо вважають, 
що рішенням, дією або бездіяльністю державного 
виконавця чи іншої посадової особи державної 
виконавчої служби під час виконання судового 
рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, 
порушено їх права чи свободи.

Скарга на рішення, дії або бездіяльність дер
жавного виконавця чи іншої посадової особи 
державної виконавчої служби подається до суду, 
який видав виконавчий документ (ч. 2 ст. 384 
ЦПК України).

Справи за скаргами на рішення, дії або без
діяльність державного виконавця чи посадової 
особи державної виконавчої служби розгля
даються судом за загальними правилами ЦПК 
України з особливостями, встановленими ст. 386 
цього Кодексу, за участю державного виконавця 
або іншої посадової особи державної виконав
чої служби, рішення, дії або бездіяльність якої   
оскаржуються.

За результатами розгляду скарги суд поста
новляє ухвалу (ч. 1 ст. 387 ЦПК України).

Отже, якщо законом встановлено інший по
рядок судового оскарження рішень, дій чи безді
яльності державного виконавця або іншої поса
дової особи державної виконавчої служби, то це 
виключає юрисдикцію адміністративних судів у 
такій категорії справ (постанова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
11 листопада 2015 р. у справі № 6-2187цс15).

2.11. Відповідно до ст. 16 ЦПК України не до
пускається об’єднання в одне провадження вимог, 

які підлягають розгляду за правилами різних видів 
судочинства, якщо інше не встановлено законом.

З огляду на це суд відкриває провадження у 
справі в частині вимог, які належать до цивільної 
юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження 
у справі щодо вимог, розгляд яких проводиться за 
правилами іншого виду судочинства.

Вирішуючи позовні вимоги банку та зустріч
ні позовні вимоги товариства, які виникли з ок
ремих договорів кредиту, поруки й іпотеки та мо
жуть бути самостійними і окремими предметами 
позову, суди зазначених вимог закону не враху
вали, безпідставно прийняли до провадження 
спір, що виник між юридичними особами і під
лягає розгляду в порядку господарського судо
чинства, розглянули його разом із вимогами, які 
вирішуються в порядку цивільного судочинства 
(постанова Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 18 листопада 2015 р. 
у справі № 6-1737цс15).

2.12. Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону 
№ 606XIV у разі вибуття однієї із сторін вико
навчого провадження державний виконавець з 
власної ініціативи або за заявою сторони, а та
кож сама заінтересована сторона мають право 
 звернутися до суду з заявою про заміну сторони 
її правонаступником.

Відповідно до ч. 1 ст. 378 ЦПК України у разі 
вибуття однієї із сторін виконавчого проваджен
ня за поданням державного виконавця або за за
явою сторони суд замінює сторону виконавчого 
провадження її правонаступником.

Частиною 4 ст. 82 Закону № 606ХІV встанов
лено, що рішення, дії чи бездіяльність державно
го виконавця або іншої посадової особи держав
ної виконавчої служби щодо виконання судового 
рішення можуть бути оскаржені сторонами до 
суду, який видав виконавчий документ, а іншими 
учасниками виконавчого провадження та особа
ми, які залучаються до проведення виконавчих 
дій — до відповідного адміністративного суду в 
порядку, передбаченому законом.

Згідно з ч. 1 ст. 264 КАС України у разі вибут
тя однієї із сторін виконавчого провадження за 
поданням державного виконавця або за заявою 
заінтересованої особи суд може замінити сторону 
виконавчого провадження її правонаступником.

Ураховуючи зазначене вище та провівши ана
ліз положень законодавства необхідно провести 
розмежування подання заяви про заміну сторо
ни виконавчого провадження.

Виходячи з положень Закону № 606ХІV та 
КАС України можна дійти висновку про те, що 
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суд може замінювати сторону виконавчого про
вадження при примусовому виконанні за вико
навчим написом нотаріуса у порядку адміністра
тивного судочинства.

Згідно з положенями ЦПК України та Закону 
№ 606XIV суд може замінювати сторону вико
навчого провадження при примусовому вико
нанні за виконавчим документом, виданим судом 
при розгляді цивільної справи у порядку цивіль
ного судочинства (постанова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
18 листопада 2015 р. у справі № 6-2391цс15).

2.13. Відповідно до положень п. 2 ч. 1 ст. 324 
ЦПК України сторони та інші особи, які беруть 
участь у справі, а також особи, які не брали участі 
у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, 
свободи чи обов’язки, мають право оскаржити у 
касаційному порядку ухвали суду першої інстан
ції, вказані у пунктах 1, 3, 4, 13—18, 20, 24—29, 
31—33 ч. 1 ст. 293 цього Кодексу, після їх перегля
ду в апеляційному порядку і ухвали апеляційно
го суду, якщо вони перешкоджають подальшому 
провадженню у справі.

Отже, у касаційному порядку можуть бути 
оскаржені ухвали апеляційного суду, якщо вони 
перешкоджають подальшому провадженню у 
справі (постанова Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України від 25 листопада 
2015 р. у справі № 6-913цс15).

2.14. Частинами 2, 3 ст. 297 ЦПК України 
передбачено, що до апеляційної скарги, яка не 
оформлена відповідно до вимог, встановлених 
ст. 295 цього Кодексу, а також у разі несплати 
суми судового збору застосовуються положення 
ст. 121 цього Кодексу щодо постановлення суд
дею ухвали, в якій зазначаються підстави зали
шення заяви без руху, про що повідомляється 
позивач і надається йому строк для усунення 
недоліків.

Апеляційна скарга залишається без руху та
кож у випадку, якщо вона подана після закінчен
ня строків, установлених ст. 294 ЦПК України, і 
особа, яка її подала, не порушує питання про по
новлення цього строку, або якщо підстави, вказа
ні нею у заяві, визнані неповажними. При цьому 
протягом тридцяти днів з моменту отримання 
ухвали особа має право звернутися до апеляцій
ного суду з заявою про поновлення строків або 
вказати інші підстави для поновлення строку. 
Якщо заяву не буде подано особою в зазначений 
строк або вказані нею підстави для поновлення 
строку апеляційного оскарження будуть визнані 
неповажними, суддядоповідач відмовляє у від
критті апеляційного провадження.

Згідно із ч. 3 ст. 70 ЦПК України якщо закін
чення строку припадає на вихідний, святковий 
чи інший неробочий день, останнім днем строку 
є перший після нього робочий день.

Крім того, за змістом ч. 6 ст. 70 ЦПК України 
строк не вважається пропущеним, якщо до його 
закінчення заява, скарга, інші документи чи мате
ріали або грошові кошти здано на пошту чи пере
дані іншими відповідними засобами зв’язку.

Оскільки апеляційний суд, постановляючи 
ухвалу про відмову у відкритті провадження за 
апеляційною скаргою заявника у зв’язку з неусу
ненням недоліків апеляційної скарги, не звернув 
уваги на зазначені вимоги законодавства, не вра
хував можливості здачі заявником документів 
на пошту в установлений ухвалою суду про за
лишення апеляційної скарги без руху тридцяти
денний строк з дня отримання заявником ухвали 
й передчасно вирішив питання про неусунення 
заявником недоліків в установлений судовою 
ухвалою строк, то вказана ухвала апеляційно
го суду про відмову у відкритті провадження за 
апеляційною скаргою разом з  ухвалою суду каса
ційної інстанції про відмову заявнику у відкритті 
касаційного провадження  підлягають скасуван
ню з передачею справи на новий розгляд до суду 
апеляційної інстанції (постанова Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України від 
25 листопада 2015 р. у справі № 6-2053цс15).

2.15. Положеннями ст. 15 ЦПК України вста
новлено, що суди розглядають у порядку цивіль
ного судочинства справи щодо захисту поруше
них, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 
інтересів, що виникають із цивільних, житлових, 
земельних, сімейних, трудових відносин.

Юрисдикція адміністративних судів поширю
ється на спори щодо правовідносин, пов’язаних з 
виборчим процесом чи процесом референдуму.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КАС України право 
оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів 
виконавчої влади, органів місцевого самовряду
вання, засобів масової інформації, інформаційних 
агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх 
посадових та службових осіб, творчих працівни
ків засобів масової інформації та інформаційних 
агентств, що порушують законодавство про вибо
ри та референдум, мають виборча комісія, канди
дат, партія (блок), місцева організація партії, які є 
суб’єктами відповідного виборчого процесу, комі
сія з референдуму, ініціативна група референдуму, 
інші суб’єкти ініціювання референдуму.

За змістом частин 3, 4 ст. 174 КАС України 
позовна заява про оскарження дій чи бездіяль
ності засобів масової інформації, інформацій
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них агентств, їхніх посадових та службових осіб, 
творчих працівників засобів масової інформації 
та інформаційних агентств подається до місцево
го загального суду як адміністративного суду за 
їхнім місцезнаходженням у строк, встановлений 
частинами 6 і 7 ст. 172 КАС України, але не пізні
ше двадцять четвертої години дня, що передує 
дню голосування.

Аналіз зазначених норм закону дає підстави 
для висновку про те, що за правилами адміністра
тивного судочинства підлягають розгляду спра
ви за заявами суб’єктів виборчого процесу щодо 
оскарження дій засобів масової інформації в пе
ріод виборчого процесу. Ця норма спрямована на 
те, аби забезпечити виборця об’єктивною інфор
мацією щодо кандидата в депутати і допомогти 
йому зробити свій вибір під час голосування.

Позивачка звернулася до суду із позовом про 
захист честі, гідності, ділової репутації, спро
стування недостовірної інформації та відшкоду
вання моральної шкоди після дня голосування, 
її позовні вимоги з посиланням на положення 
статей 275, 277 ЦК України спрямовані на захист 
особистих немайнових прав, а тому зазначений 
спір є цивільноправовим і повинен розглядати
ся судом за правилами цивільного судочинства 
(постанова Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 25 листопада 2015 р. 
у справі № 6-2502цс15).

2.16. Положеннями абз. 2 ч. 3 ст. 1 Закону 
України від 12 серпня 2014 р. № 1632VII «Про 
здійснення правосуддя та кримінального прова
дження у зв’язку з проведенням антитерористич
ної операції» судам надано право на вчинення 
необхідних процесуальних дій за документами 
і матеріалами, поданими учасниками судового 
процесу, за умови, що такі документи і матеріали 
є достатніми для ухвалення відповідного судово
го рішення у разі неможливості передачі матеріа
лів справи, розгляд якої не закінчено і яка перебу
ває у провадженні місцевого, апеляційного судів, 
розташованих у районі проведення антитерорис
тичної операції, відповідно до встановленої цим 
Законом підсудності.

Матеріали і документи є достатніми, якщо 
суд може вирішити справу по суті.

Достатність оцінюється судом індивідуально.
Вирішуючи питання щодо достатності мате

ріалів і документів для ухвалення відповідного 
судового рішення, судам слід враховувати, що 
 цивільне судочинство здійснюється на засадах 
змагальності сторін і відповідно до ч. 4 ст. 10 ЦПК 
України суд сприяє всебічному і повному з’ясуван

ню обставин справи шляхом роз’яснення особам, 
які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків, по
переджує про наслідки вчинення або невчинення 
процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав 
у визначених процесуальним законодавством ви
падках (постанова судових палат у цивільних та 
господарських справах Верховного Суду України від 
9 грудня 2015 р. у справі № 6-934цс15).

2.17. Спори про зняття з квартирного обліку 
громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, та про зобов’язання взяти на квартирний 
облік підлягають розгляду в порядку цивільного 
судочинства, оскільки в такому разі особа зверта
ється до суду за захистом порушеного цивільного, 
а не особистого немайнового права, а отже, цей 
спір не стосується захисту прав, свобод та інтере
сів у сфері публічноправових відносин від пору
шень з боку органів державної влади, а пов’яза
ний з вирішенням питання щодо права на житло 
(постанова Судової палати у цивільних справах 
Верховного Суду України від 16 грудня 2015 р. у 
справі № 6-2139цс15).

2.18. Задоволення заяви про зміну способу і по
рядку виконання рішення суду щодо зобов’язання 
товариства виконати умови договору трудової уча
сті та умови колективних договорів, забезпечивши 
особу та членів її сім’ї квартирою, на зобов’язан
ня придбати за кошти товариства квартиру з по
дальшою передачею житла для проживання особі 
та членам її сім’ї фактично змінює рішення суду 
по суті та спосіб захисту, передбачений ст. 16 ЦК 
України (постанови Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України від 16 грудня 2015 р. 
у справах № 6-2216цс15, 6-2427цс15).

2.19. Відповідно до ч. 3 ст. 232 ЦПК України 
повторне заочне рішення позивач та відповідач 
можуть оскаржити в загальному порядку, вста
новленому цим Кодексом.

Наявність права на апеляційне оскарження 
повторного заочного рішення означає можли
вість ухвалення такого рішення відповідно до 
загальних законодавчих вимог, які визначають 
умови заочного рішення та процедуру розгляду 
справи в заочному порядку.

Повторний розгляд справи після скасування 
першого заочного рішення по суті та функціо
нально є продовженням позовного провадження 
в суді першої інстанції (постанова Судової пала-
ти у цивільних справах Верховного Суду України 
від 23 грудня 2015 р. у справі № 6-2478цс15).

(Продовження матеріалу буде опубліковано  
в наступних номерах журналу)
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Спеціальна конфіскація крізь призму міжнародної
та національної кримінально-правової політики

S u m m a r y

Th is article outlines the vectors of further studies aimed to resolve an issue of compliance with the international obli-
gations that Ukraine took to accomplish the implementation of international standards in the fi eld of confi scation of 
property of condemned persons and those national provisions which are the consequents of the realization of mentioned 
commitments

Основоположний конституційний принцип, 
за яким ніхто не може бути протиправно поз
бавлений права власності, а відповідно право 
приватної власності є непорушним,  — одна з 
невід’ємних гарантій, на яких ґрунтується пр а
вова держава. Тому згідно з ч. 6 ст. 41 Конституції 
України конфіскація майна може бути застосована 
виключно за рішенням суду у випадках, обсязі 
та порядку, встановлених законом. На розвиток 
цього положення в Цивільному кодексі України 
передбачено, що до особи може бути застосо
вано по збавлення права власності на майно за 
рішенням суду як санкція за вчинення правопо
рушення (конфіскація) у випадках, встановлених 
законом; конфісковане майно переходить у влас
ність держави безоплатно; обсяг та порядок кон
фіскації майна встановлюються законом (ст. 354).

З прийняттям Верховною Радою України 
18 квітня 2013 р. Закону № 222VІІ «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального проце
суального кодексів України стосовно виконання 
Плану дій щодо лібералізації Європейським 
Союзом візового режиму для України», який 
набув чинності 15 грудня 2013 р., у законодав
ство України про кримінальну відповідальність 
було запроваджено спеціальну конфіскацію як 
захід кримінальноправового характеру, що не є 
покаранням.

Покарання майнового характеру та інші (аль
тернативні) кримінальноправові заходи завжди 
викликали значний інтерес у наукової спільноти та 
юристівпрактиків. В Україні зазначена проблема
тика останніми роками зумовлює особливо гострі 
дискусії. У вітчизняній кримінальноправовій та 
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заступник Голови Верховного Суду України,
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кримінологічній доктрині питанням, пов’яза
ним зі спеціальною конфіскацією, приділялася 
увага у працях Д.С. Азарова 1, В.С. Батиргареєвої 2, 
І.М.  Горбачової 3, Н.О.  Гуторової 4, К.П.  Задої 5, 
В.П.  Козирєвої, О.О.  Кондри 6, А.А.  Музики та 
О.П.  Гороха 7, О.С.  Пироженка 8, Г.М.  Собко 9, 
М.І. Хавронюка 10, В.І. Цимбалюка 11, А.М. Ящен
ка 12 та ін. Водночас ці питання не могли бути 
вирішені через постійні зміни у законодавстві 
України про кримінальну відповідальність, внас
лідок яких інститут спеціальної конфіскації підда
вався перманентній трансформації. Розв’язання 
наукової проблеми щодо « конфіскації  — спе
ціальної конфіскації» потребує зосередження 
уваги науко вої спільноти на пов’язаних із нею 
питаннях: доцільності існування як інституту 

 1 Див.: А з а р о в  Д . С .  «Спеціальна» конфіскація: співвідношення криміналь
ноправових та кримінальнопроцесуальних норм // Кримінальний кодекс 
України 2001 року: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Ма
теріали міжнародної наукової конференції. — Львів, 2006. — Ч. 1. — С. 142—145.
 2 Див.: Б а т и р г а р е є в а  В . С .   Спеціальна конфіскація як засіб запобігання 
злочинності в Україні / В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю. — 
2014. — Вип. 27. — С. 101—109.
 3 Див.: Го р б а ч о в а  І . М .  Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно 
правовий аналіз) [Текст] : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Горбачова Ірина Ми
хайлівна ; Одеська національна юридична академія. — О., 2008. — 245 арк.
 4 Див.: Г у т о р о в а   Н .  Конфіскація майна за кримінальним правом України: 
проблеми та перспективи /  Н.  Гуторова,  О.  Шаповалова // Право України.  — 
2010. — № 9. — С. 56— 65.
 5 Див.: З а д о я  К . П .  Нормативне (законодавче) вирішення питання про юридич
ну природу спеціальної конфіскації майна de lege ferenda // Вісник Вищої ради 
юстиції. — 2012. — № 2. — С. 76—86.
 6 Див.: К о н д р а   О .  Проблеми правової природи «спеціальної конфіскації» 
у кримінальноправових санкціях /  О. Кондра // http://radnuk.info/statti/558kru
minolog/1536620110123020302.html
 7 Див.: М у з и к а  А . А . , Го р о х  О . П .  Покарання та його застосування за злочи
ни проти здоров’я населення : монографія / А.А. Музика, О.П. Горох. — К., 2012. — 
404 с.
 8 Див.: П и р о ж е н к о  О . С .   Спеціальна конфіскація: загальні аспекти й еволю
ція вітчизняної кримінальноправової думки // Вісник кримінологічної асоціації 
України. — 2015. — № 3. — С. 70—79.
 9 Див.: С о б к о  Г . М .   Конфіскація за кримінальним законодавством України  : 
дис. … канд. наук: 12.00.08 / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН 
України. — К., 2008. — 236 с.
 10 Див.: Х а в р о н ю к  М . І .  Кримінальне законодавство України та інших держав 
континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації  : дис.  … 
дра юрид. наук: 12.00.08 / Львівський держ. унт внутрішніх справ. — К., 2007. — 
557 арк.
 11 Див.: Ц и м б а л ю к  В . І .  Правова природа спеціальної конфіскації // Часопис 
Національного університету «Острозька академія». Серія «Право».  — 2014.  — 
№ 2. — С. 1—11.
 12 Див.: Я щ е н к о  А . М .   Спеціальна конфіскація: деякі аспекти застосування // 
Часопис Київського університету права. — 2013. — № 4. — С. 291—294.

спеціальної конфіс кації, так і субінституту кон
фіскації майна як кримінальноправового інсти
туту покарання; правової природи спеціальної 
конфіскації (матеріальної або процесуальної); 
узгодження норм щодо спеціальної конфіскації 
із процесуальними нормами стосовно вирішення 
питання про речові докази у кримінальному про
вадженні тощо.

До питань, що стосуються подальшого вдоско
налення інституту спеціальної конфіскації у кри
мінальному праві України, належить і питання 
щодо встановлення відповідності між тими між
народними зобов’язаннями України, які вона 
на себе взяла у частині запровадження світових 
стандартів у сфері конфіскації майна засудже
них, і тими положеннями чинного законодав

ства, що є результатом імплемен
тації зазначених зобов’язань. Саме 
в  окресленні обсягу подальших 
досліджень у зазначеному напрямі 
й полягає мета нашої статті.

У зв’язку з тим, що наша держава 
взяла на себе низку міжнародних 
зобов’язань щодо імплементації 
ратифікованих нею між  на родно

правових актів, зокрема Організації Об’єднаних 
Націй (далі  — ООН), у частині запровадження 
процедури конфіскації майна в осіб, які вчи
нили окремі конвенційні злочини, актуальним є 
питання стосовно порівняння відповідних норм 
міжнародного права та національного законодав
ства України на предмет дотримання нею таких 
зобов’язань. Так, Україна рати фікувала Конвенцію 
ООН про боротьбу проти  незаконного обігу нар
котичних засобів і психотропних речовин (1988 р.), 
Конвенцію Ради Європи про відмивання, пошук, 
арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочин
ним шляхом (1990 р.), Міжнародну конвенцію про 
боротьбу з фінансуванням тероризму (1999 р.), 
Конвенцію ООН проти транснаціональної орга
нізованої злочинності (2000 р.), Конвенцію ООН 
проти корупції (2003 р.) тощо.

Згідно зі ст. 5 Конвенції ООН про боротьбу 
проти незаконного обігу наркотичних засобів 
і  психотропних речовин кожна Сторона вжи
ває такі заходи, що можуть бути необхідні, для 
конфіскації: a)  доходів, отриманих в резуль
таті вчинення правопорушень, що визнаються 
такими згідно з п.  (1) ст. 3, або власності, вар
тість якої відповідає таким доходам; b)  нарко
тичних засобів і психотропних речовин, мате
ріалів та обладнання чи інших засобів, що 
використовувалися або призначалися для вико
ристання якимнебудь чином при вчиненні 

З прийняттям Верховною Радою України Закону «Про внесення 
змін до Кримінального та Кримінального процесуального 
кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералі-
зації Європейським Союзом візового режиму для України», який 
набув чинності 15 грудня 2013 р., у законодавство України про 
кримінальну відповідальність було запроваджено спеціальну 
конфіскацію як захід кримінально-правового характеру, що не 
є покаранням
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правопорушень, визнаних такими відповідно  
до п. (1) ст. 3.

У ч. 2 ст. 8 Міжнародної конвенції про 
боротьбу з фінансуванням тероризму зазначено, 
що кожна державаучасниця вживає відповідно 
до принципів свого внутрішнього законодав
ства належних заходів для конфіскації коштів, 
які використовувались або були виділені з метою 
вчинення  злочинів, зазначених у ст. 2, і надхо
джень, отриманих в результаті таких злочинів.

Відповідно до ст. 12 Конвенції ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності, 
державиучасниці вживають, у максимальному 
ступені, можливому в межах їхніх внутрішніх 
правових систем, таких заходів, які можуть зна
добитися для забезпечення можливості конфіс
кації: а) доходів від злочинів, що охоплюються 
цією Конвенцією, або майна, вартість якого від
повідає вартості таких доходів; b) майна, устат
кування або інших засобів, які використову
валися або призначалися для використання 
при вчиненні злочинів, що охоплюються цією 
Конвенцією. Аналогічна норма міститься також 
у ст. 31 Конвенції ООН проти корупції.

Звертаємо також увагу на п. «d» ст. 1 Конвенції 
Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 
конфіскацію доходів, одержаних злочинним шля
хом, в якому йдеться про те, що «конфіскація» 
означає покарання або захід, призначені судом 
після розгляду справи стосовно кримінального 
злочину чи кримінальних злочинів, результатом 
якого є остаточне позбавлення власності. Згідно 
з ч. 1 ст. 2 зазначеної Конвенції кожна Сторона 
вживає таких законодавчих та інших заходів, які 
можуть бути необхідними для забезпечення її 
спроможності конфісковувати засоби і доходи 
або власність, вартість якої відповідає таким 
доходам. При цьому поняття «власність» включає 
власність будьякого виду, матеріальну власність 
чи власність, виражену в правах, рухоме чи неру
хоме майно і правові документи або  документи, 
які підтверджують право на таку власність чи 
частку в ній (п. «b» ст. 1 Конвенції); а  поняття 
«засоби» означає будьяку власність, яка вико
ристовується або може використовуватися 

будьяким чином, повністю або частково, для 
вчинення кримінального злочину чи криміналь
них злочинів (п. «с» ст. 1 Конвенції).

Узагальнюючи зміст наведених міжнарод
ноправових актів, виділимо ключові положення, 
що дають змогу визначити сутність досліджу
ваних норм міжнародного права. Поперше, у 
зазначених конвенціях ідеться не про спеціальну 
конфіскацію, як у вітчизняному законодавстві, 
а про конфіскацію певних матеріальних ціннос

тей. Очевидно, аналізований інсти
тут кримінального права саме так 
на звано тому, що в Україні вже 
існує конфіскація майна як пока
рання за  вчинений злочин.

Подруге, основною метою 
конфіскації, як випливає зі змі
сту окремих положень міжна
родноправових актів, є виплата 

компенсації  жертві злочину; створення фонду 
конфіскованих активів, куди буде розміщуватися 
вся конфіскована власність або її частина для 
цілей правоохоронної діяльності, охорони здо
ров’я, освіти та інших відповідних цілей. Про це, 
зокрема, зазначено у ч. 4 ст. 8 Міжнародної кон
венції про боротьбу з фінансуванням тероризму: 
«Кожна держава учасниця розглядає можливість 
створення механізмів, за допомогою яких кошти, 
отримані в результаті конфіскації, передбаченої 
цією статтею, використовувалися б для виплати 
компенсації жертвам злочинів, зазначених у під
пункті (a) або (b) пункту 1 статті 2, або членам 
їхніх сімей». Про створення фонду конфіскова
них активів йдеться у Рекомендації 38 Сорока 
Рекомендацій Групи з розробки фінансових захо
дів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Потретє, об’єктом конфіскації за нормами 
міжнародного права є не будьякі матеріальні 
цінності, що належать засудженому, а лише: 
1)  доходи, одержані злочинним шляхом або 
майно, що відповідає вартості відповідних 
доходів; 2) знаряддя і засоби вчинення злочину 
(у тому числі кошти, які використовувались для 
вчинення злочину); 3)  предмети, що обмежені 
чи заборонені в цивільному обороті (наркотичні 
засоби, психотропні речовини, вогнепальна 
зброя тощо).

Порівнюючи зазначені положення міжна
родного права із національним законодавством, 
передусім звертаємо увагу на те, що відповідно 
до статей 961 і 962 Кримінального кодексу України 
(далі  — КК), в редакції Закону  № 1019VIII від 
18 лютого 2016 р., спеціальна конфіскація поля
гає у примусовому безоплатному вилученні 

До питань, що стосуються подальшого вдосконалення ін сти-
туту спеціальної конфіскації у кримінальному праві України, 
належить і питання щодо встановлення відповідності між 
тими міжнародними зобов’язаннями України, які вона на себе 
взяла у частині запровадження світових стандартів у сфері 
конфіскації майна засуджених, і тими положеннями чинного 
законодавства, що є результатом імплементації зазначених 
зобов’язань
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за рішенням суду у власність держави грошей, 
цінностей та іншого майна у випадках, якщо: 
1)  вони одержані внаслідок вчинення злочину 
та/або є доходами від такого майна; 2) признача
лися (використовувалися) для схиляння особи 
до вчинення злочину, фінансування та/або мате
ріального забезпечення злочину або винагороди 
за його вчинення; 3) були предметом злочину, 
крім тих, що повертаються власнику (законному 
володільцю), а у разі, коли його не встановлено, — 
переходять у власність держави; 4) були підшу
кані, виготовлені, пристосовані або використані 
як засоби чи знаряддя вчинення зло
чину, крім тих, що повертаються 
власнику (законному володільцю), 
який не знав і не міг знати про їх 
незаконне використання.

Умовою, за якої застосовується 
спеціальна конфіскація, є вчинення 
умисного злочину або суспільно небезпечного 
діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаче
ного Особливою частиною КК, за які передбачено 
основне покарання у виді позбавлення волі або 
штрафу понад 3 тис. неоподатковуваних мініму
мів доходів громадян, а так само передбаченого 

ч. 1 ст. 150, ст. 154, частинами 2 і 3 ст. 1591, ч. 1 
ст. 190, ст. 192, ч.1 статтями 204, 2091, 210, части
нами 1 і 2 статей 212, 2121, ч. 1 статей 222, 229, 2391, 
2392, ч. 2 ст. 244, ч. 1 статей 248, 249, частинами 1 
і 2 ст. 300, ч. 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 
319, 362, ст. 363, ч. 1 статей 3631, 3641, 3652 цього 
Кодексу.

Порівняльний аналіз норм міжнародного і 
національного права дає змогу виявити відмін
ності, що прослідковуються стосовно об’єктів 
конфіскації за міжнародним правом і відповід
них об’єктів спеціальної конфіскації за націо
нальним законодавством. Зокрема, якщо за 
ратифікованими Україною конвенціями підляга
ють конфіскації виключно доходи, одержані зло
чинним шляхом або майно, що відповідає варто
сті відповідних доходів, то внаслідок спеціальної 

конфіскації в особи, крім доходів, примусово 
безоплатно вилучаються також гроші, цінно
сті та інше майно у випадках, якщо вони одер
жані внаслідок вчинення злочину. Тобто у  п. 1 
ч. 1 ст. 962 КК власне йдеться про предмет зло
чину — факультативну ознаку об’єкта злочину, 
що знаходить свій прояв у матеріальних цінно
стях (котрі людина може сприймати органами 
чуття чи фіксувати спеціальними технічними 
засобами), з приводу яких та шляхом безпосе
реднього впливу на які (або без такого впливу) 
вчиняється злочинне діяння 13.

Водночас у п. 3 ч. 1 ст. 962 КК врегульовано 
питання про гроші, цінності та інше майно, що 
були предметом злочину, крім тих, що повер
таються власнику (законному володільцю), а у 
разі, коли його не встановлено, — переходять у 
власність держави. Це означає, що одні й ті самі 

матеріальні цінності (наприклад, 
предмети крадіжки) можуть бути 
визнані або такими, що одержані 
внаслідок вчинення злочину (за 
п. 1 ч. 1 ст. 962 КК), або відповідно 
до п. 3 зазначеної статті — визнані 
предметом злочину. Відповідно, 
залежно від того, за яким із цих 
двох пунктів ст. 962 КК викраденим 
цінностям буде надано відповідний 
правовий статус,  — залежатиме й 
подальша їх доля: будуть вони кон

фісковані в дохід держави чи повернені власнику 
(законному володільцю). Тому зазначена законо
давча неузгодженість несе в собі ризик неодна
кового застосування закону  — потерпілого за 
цілком законними підставами може бути позбав
лено права власності, якщо його майно визнати 
не предметом злочину, а таким, що одержано вин
ним внаслідок вчинення злочину відповідно до 
п. 1 ч. 1 ст. 962 КК. Та сама проблема характерна і 
для пунктів 2 та 4 ч. 1 ст. 962 КК. Так, у п. 2 зазна
чено, що примусовому безоплатному вилученню 
за рішенням суду у власність держави підлягають 
гроші, цінності та інше майно у випадках, якщо 

 13 Див.: Л а щ у к  Є . В .   Предмет злочину в кримінальному праві України: 
Дис.  … канд. юрид. наук: 12.00.08.  — К., 2005.  — С. 59;  М у з и к а  А . А . ,  Л а 
щ у к   Є . В .   Предмет злочину: теоретичні основи пізнання : монографія / А.А. Му
зика, Є.В. Лащук. — К., 2011. — С. 110.

Законодавча неузгодженість несе в собі ризик неоднакового 
застосування закону — потерпілого за цілком законними під-
ставами може бути позбавлено права власності, якщо його 
майно визнати не предметом злочину, а таким, що одер-
жано винним внаслідок вчинення злочину відповідно до п. 1 ч. 1 
ст. 962 КК

Порівняльний аналіз норм міжнародного і національного 
права дає змогу виявити відмінності, що прослідковуються 
стосовно об’єктів конфіскації за міжнародним правом і від-
повідних об’єктів спеціальної конфіскації за національним 
законо давством. Зокрема, якщо за ратифікованими Украї-
ною конвенціями підляга ють конфіскації виключно доходи, 
одержані злочинним шляхом або майно, що відповідає варто-
сті відповідних доходів, то внаслідок спеціальної конфіскації 
в особи, крім доходів, примусово безоплатно вилучаються 
також гроші, цінності та інше майно у випадках, якщо вони 
одержані внаслідок  вчинення злочину
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вони призначалися (використовувалися) для схи
ляння особи до вчинення злочину, фінансування 
та/або матеріального забезпечення злочину або 
винагороди за його вчинення, а в п. 4  — якщо 
зазначені цінності були підшукані, виготовлені, 
пристосовані або використані як засоби чи зна
ряддя вчинення злочину. На нашу думку, в п. 2 ч. 1 
ст. 962 КК і в п. 4 зазначеної статті йдеться про одне 
й те саме — знаряддя або засоби вчинення злочину.

Знаряддя вчинення злочину  — це факульта
тивна ознака об’єктивної сторони складу зло
чину, що характеризує матеріальні цінності, 
котрі використовуються винуватим для безпо
середнього впливу на потерпілого від злочину 
та (або) на предмет злочину і при цьому мають 
«первинний контакт» з ними, посилюють фізичні 
можливості суб’єкта злочину під час вчинення 
суспільно небезпечної дії (в окремих випадках 
їх відсутність унеможливлює таке посягання). 
Засоби вчинення злочину  — це факультативна 
ознака об’єктивної сторони складу злочину, що 
характеризує матеріальні цінності, які полегшу
ють вчинення суспільно небезпечної дії, але не 
призначені для безпосереднього впливу на потер
пілого від злочину та (або) на предмет злочину 14. 
Тому, якщо певні матеріальні цінності признача
лися (використовувалися) для схиляння особи 
до вчинення злочину, фінансування та/або мате
ріального забезпечення злочину або винагороди 
за його вчинення, то залежно від характеру їх 
впливу на потерпілого і предмет злочину вони 
можуть бути визнані або знаряддями, або засо
бами вчинення злочину.

Окрім норм матеріального права, конфіска
цію матеріальних цінностей, що належать особі, 
передбачають також норми кримінального про
цесуального права. Так, відповідно до п. 1 ч. 9 
ст. 100 Кримінального процесуального кодексу 
України (далі  — КПК), гроші, цінності та інше 
майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані 
або використані як засоби чи знаряддя вчинення 
кримінального правопорушення та/або зберегли 
на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, 
коли власник (законний володілець) не знав і не 
міг знати про їх незаконне використання. Отже, 

 14 Див.: М у з и к а  А . А . ,  Л а щ у к  Є . В .  Зазнач. праця. — С. 149.

згідно із цією нормою матеріальні цінності, що 
зберегли на собі сліди кримінального правопору
шення, підлягають конфіскації навіть тоді, коли 
вони не є ані предметом, ані знаряддям чи засо
бом вчинення злочину. Таким чином, зазначена 
норма процесуального права не лише суперечить 
закону України про кримінальну відповідальність 
(зокрема, ст. 962 КК), а й виходить за межі рати
фікованих Україною конвенцій, які не передбача

ють конфіскації майна особи, якщо 
воно зберегло на собі сліди право
порушення.

Доволі дискусійним видається 
також положення, закріплене у п. 61 
ч. 9 ст. 100 КПК, в якому зазначено 
таке: «… майно (грошові кошти або 

інше майно, а також доходи від них) засудженого 
за вчинення корупційного злочину, легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, його пов’язаної особи конфіскується, 
якщо в суді не підтверджено законність підстав 
набуття прав на таке майно».

Однак у Конвенції ООН проти корупції запи
сано, що Державиучасниці можуть розглянути 
можливість встановлення вимоги про те, щоб 
особа, яка вчинила злочин, довела законне похо
дження таких удаваних доходів від злочину або 
іншого майна, що підлягає конфіскації, тією 
мірою, якою така вимога відповідає осново-
положним принципам їхнього внутрішнього 
права (виділено нами — авт.) й характеру судо
вого або іншого розгляду (ч. 8 ст. 31).

Звертаємо увагу на те, що Основний Закон 
України містить положення, що передбачає такий 
основоположний принцип права нашої держави: 
«ніхто не зобов’язаний доводити свою невинува
тість у вчиненні злочину» (ч. 2 ст. 62 Конституції). 
Отже, положення зазначеної статті Конвенції 
про те, щоб особа, яка вчинила злочин, довела 
законне походження удаваних доходів від зло
чину або іншого майна, що підлягає конфіскації, 
наразі не може бути застосовано в Україні.

У контексті викладеного і зважаючи на зазна
чені аргументи вважаємо, що імплементація 
конвенційного положення про незаконне збага
чення (ст. 20 Конвенції ООН проти корупції) у 
національне кримінальне законодавство (ст. 3682 
КК) також суперечить конституційному прин
ципу презумпції невинуватості та відповідному 
положенню законодавства України про кримі
нальну відповідальність про те, що особа вважа
ється невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки 
її вину не буде доведено в законному порядку 

Якщо певні матеріальні цінності призначалися (використову-
валися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування 
та/або матеріального забезпечення злочину або винаго-
роди за його вчинення, то залежно від характеру їх впливу на 
потерпілого і предмет злочину вони можуть бути визнані або 
знаряддями, або засобами вчинення злочину
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і встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 2 
ст. 2 КК).

Крім того, згідно з ч. 3 ст. 962 КК спеціальна 
конфіскація застосовується також у разі, коли 
особа не підлягає кримінальній відповідально
сті у зв’язку з недосягненням віку, з якого може 
наставати кримінальна відповідальність, або 

неосудністю, або звільняється від кримінальної 
відповідальності чи покарання з підстав, перед
бачених цим Кодексом, крім звільнення від кри
мінальної відповідальності у зв’язку із закінчен
ням строків давності. У зв’язку з цим звертаємо 
увагу на той факт, що спеціальна конфіскація є 
одним із заходів державного примусу, який пови
нен застосовуватися до особи, винної у вчиненні 
правопорушення (у цьому випадку — злочину).

Якщо з тих чи інших причин складу злочину в 
діяннях особи немає, то й вести мову про засто
сування державою щодо неї будьяких приму
сових заходів буде щонайменше несправедливо. 
У такому випадку держава повинна мати право 
вилучати в особи лише ті матеріальні цінності, 
що обмежені чи заборонені в цивільному обо
роті (наприклад, наркотичні засоби, вогнепальну 
зброю, отруйні чи радіоактивні речовини) і воло
діти якими ця особа не має права. У всіх інших 
випадках доля майна, що перебуває 
у володінні або користуванні особи, 
яка не є винною у вчиненні пра
вопорушення, має вирішуватись у 
порядку цивільного судочинства.

Відповідно до ч. 2 ст. 962 КК, у разі якщо гроші, 
цінності та інше майно, одержані внаслідок вчи
нення злочину та/або є доходами від такого майна, 
були повністю або частково перетворені в інше 
майно, спеціальній конфіскації підлягає повні
стю або частково перетворене майно. Якщо кон
фіскація цих грошей, цінностей чи іншого майна 
на момент прийняття судом рішення про спеці
альну конфіскацію неможлива внаслідок їх вико
ристання або неможливості виділення з набутого 
законним шляхом майна, або відчуження, або з 

інших причин, суд виносить рішення про кон
фіскацію грошової суми, що відповідає вартості 
такого майна. Отже, якщо особа, наприклад, про
дала майно, одержане внаслідок вчинення зло
чину, то спеціальній конфіскації підлягають як 
замінник проданого ті кошти чи майно, що пере
буває у її власності. Таким чином, законодавець 

підміняє спеціальною конфіска
цією покарання у виді конфіскації 
майна.

На нашу думку, зазначені поло
ження закону України про кримі
нальну відповідальність є цілком 
справедливими і необхідними, а 
понад те, вони відповідають нор
мам міжнародного права. Зокрема, 
згідно з частинами 4 і 5 ст. 31 
Конвенції ООН проти корупції, 
якщо доходи від злочинів були 

перетворені, частково або повністю, в інше майно, 
заходи, зазначені в цій статті, застосовуються 
до такого майна, а якщо такі доходи від злочи
нів були долучені до майна, придбаного із закон
них джерел, то конфіскації підлягає та частина 
майна, яка відповідає оціненій вартості долу
чених доходів. Про те саме йдеться також у п. 6 
ст. 5 Конвенції ООН про боротьбу проти неза
конного обігу наркотичних засобів і психотроп
них речовин. Крім того, на думку Європейського 
суду з прав людини (далі — ЄСПЛ), конфіскаційні 
заходи може бути застосовано не лише стосовно 
безпосередніх доходів від злочину, але також 
щодо майна, зокрема прибутків та інших непря
мих надходжень, одержаних через приховування 
або перетворення прямих доходів від вчинення 
злочину, або злиття їх з іншим, ймовірно закон
ним, майном (справа «Гогітідзе та інші проти 
Грузії» (Gogitidze and Others v. Georgia), п. 105)).

Втім, варто при цьому зважити на те, що у 
санкціях більшості злочинів, за які застосовується 
спеціальна конфіскація, не передбачено такого 
виду покарання, як конфіскація майна. Остання 
встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі 
корисливі злочини, а також за злочини проти 
основ національної безпеки України та громад
ської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості 
і може бути призначена лише у випадках, спеці
ально передбачених в Особливій частині КК (ч. 2 
ст. 59 КК). У зв’язку з цим доходимо висновку, що 
в існуванні конфіскації майна як покаранні немає 

В існуванні конфіскації майна як покаранні немає потреби, 
адже правову функцію цього покарання тепер повною мірою 
може виконувати спеціальна конфіскація

Якщо з тих чи інших причин складу злочину в діяннях особи 
немає, то й вести мову про застосування державою щодо неї 
будь-яких примусових заходів буде щонайменше несправед-
ливо. У такому випадку держава повинна мати право вилу-
чати в особи лише ті матеріальні цінності, що обмежені чи 
заборонені в цивільному обороті (наприклад, наркотичні 
засоби, вогнепальну зброю, отруйні чи радіоактивні речовини) 
і володіти якими ця особа не має права. У всіх інших випадках 
доля майна, що перебуває у володінні або користуванні особи, 
яка не є винною у вчиненні правопорушення, повинна вирішува-
тись у порядку цивільного судочинства
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потреби, адже правову функцію цього покарання 
тепер повною мірою може виконувати спеціальна 
конфіскація.

Згідно з ч. 1 ст. 59 КК, покарання у виді кон
фіскації майна полягає в примусовому безоплат
ному вилученні у власність держави всього або 
частини майна, яке є власністю засудженого.

Аналіз наведених законодавчих визначень 
понять «конфіскація» та «спеціальна конфіс
кація» дає змогу зробити висновок про те, що 
головна відмінність між ними полягає в тому, що 
об’єктом конфіскації виступають матеріальні цін
ності, що є власністю засудженого, а спеціальної 
конфіскації — матеріальні цінності, які не нале
жать або не повинні належати особі через те, що 
вони були предметом, знаряддям, засобом вчи
нення злочину або є доходами від майна, одер
жаного у злочинний спосіб.

Ми цілком поділяємо позицію вчених, які вва
жають, що конфіскація в загальноправовому сенсі 
характеризується такими ознаками: 1)  безоп
латність вилучення майна; 2) предмети, що кон
фіскуються, перебувають у власності суб’єкта на 
законних підставах; 3) результатом застосування 
конфіскації є перехід права власності на майно від 
того чи іншого суб’єкта до держави; 4) конфіскація 
призначається тільки за рішенням суду. Відповідно, 
всі інші випадки вилучення майна, звернення його 
в дохід держави чи інших суб’єктів тощо конфіс
кацією іменуватись не повинні. Із назви ст. 961 КК 
випливає, що цей захід кримінальноправового 
характеру є «спеціальним» видом конфіскації майна, 
а отже, йому мають бути притаманні всі ознаки кон
фіскації майна в загальноправовому сенсі 15.

 15 Див.: Д у д о р о в  О . О . , К о м а р н и ц ь к и й  М . В . , К а л м и к о в  Д . О .   Кримі
нальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні : 

Водночас у контексті вирішення питання 
про застосування і подальшу долю субінституту 
конфіскації майна вельми важливою видається 

необхідність законодавчого забез
печення охорони одного з осново
положних прав людини  — права 
власності: кожна фізична або юри
дична особа має право мирно воло
діти своїм майном; ніхто не може 
бути позбавлений свого майна 
інакше як в інтересах суспільства 
і на умовах, передбачених зако

ном або загальними принципами міжнародного 
права. Тому положення КК повинні узгоджува
тись з відповідними нормами Першого протоколу 
до Конвенції про захист прав людини і основопо
ложних свобод та практикою ЄСПЛ. Наприклад, 
у  справі «Ісмаілов проти Російської Федерації» 
цей суд дійшов висновку, що для визнання втру
чання відповідним воно повинно відповідати 
тяжкості правопорушення, а не тяжкості певного 
передбачуваного порушення, яке проте не було 
насправді встановлено. За таких обставин кон
фіскація, застосована як додаткове покарання, 
була, на думку ЄСПЛ, невідповідною, оскільки 
покладала на заявника «індивідуальний надмір
ний тягар».

Крім того, як було зазначено у 
справі «Уелч проти Сполученого 
Королівства» (Welch v. United 
Kingdom), ордер на конфіскацію — 
у розумінні остаточного вилу
чення для звернення у власність 
держави  — суми, яка відповідає 
доходам від злочину, що за оцін
кою суду були одержані підсудним 

після його засудження за зазначений злочин, 
ЄСПЛ розглядає як покарання у значенні цього 
поняття в Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. Таким чином, конфіс
кація суперечитиме ст. 7 зазначеної Конвенції, 
якщо внаслідок неї особа матиме більш нега
тивні наслідки, ніж повинна була б мати на час 
вчинення злочину.

Питання щодо застосування конфіскації 
майна актуальне і в вітчизняній судовій практиці. 
Наприклад, Верховний Суд України у постанові від 
4 квітня 2011 р. (справа № 1к11) висловив правову 
позицію, згідно з якою на підставі ч. 2 ст. 59 КК, 
в якій передбачено, що конфіскація майна вста
новлюється за тяжкі та особ ливо тяжкі корисливі 
злочини, це додаткове покарання за некорисливий 

монографія / О.О. Дудоров, М.В. Комарницький, Д.О. Калмиков ; за ред. О.О. Ду
дорова, В.М. Комарницького. — Суми, 2016. — С. 488.

Аналіз законодавчих визначень понять «конфіскація» та «спе-
ціальна конфіскація» дає змогу зробити висновок про те, що 
головна відмінність між ними полягає в тому, що об’єктом 
конфіскації виступають матеріальні цінності, що є власністю 
засудженого, а спеціальної конфіскації — матеріальні цінності, 
які не належать або не повинні належати особі через те, що 
вони були предметом, знаряддям, засобом вчинення злочину 
або є доходами від майна, одержаного у злочинний спосіб

У контексті вирішення питання про застосування і подальшу 
долю субінституту конфіскації майна вельми важливою 
видається необхідність законодавчого забезпечення охорони 
одного з основоположних прав людини  — права власності: 
кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти 
своїм майном; ніхто не може бути позбавлений свого майна 
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених 
законом або загальними принципами міжнародного права
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злочин не застосовується навіть тоді, коли санк
цією статті (частини статті) Особливої частини 
КК воно передбачене як обов’язкове. На думку 
суддів Судової палати у кримінальних справах 
Верховного Суду України, встановлення конфіс
кації майна як обов’язкового додаткового пока
рання в санкції ч. 2 ст. 307 КК має характер колізії 
з положеннями ч. 2 ст. 59 цього Кодексу. Пріоритет 
у такій колізії завжди повинно мати положення, 
передбачене Загальною частиною КК, оскільки 
це положення загального характеру і воно вирі
шує ситуацію з колізійним правовим змістом на 
користь особи.

Отже, міжнародне право хоча й передбачає 
конфіскацію майна як санкцію за вчинений зло
чин, проте рекомендує встановлювати її лише 
стосовно частини майна (при цьому таке майно, 
як правило, не належить правопорушнику) та 
забороняє застосування конфіскації у випадку, 
якщо вона становить індивідуальний надмірний 
тягар для правопорушника. Саме такий специ
фічний вид конфіскації в Україні реалізовано у 
вигляді спеціальної конфіскації. Тому конфіска
ція майна як вид покарання повинна бути пов
ністю замінена спеціальною конфіскацією. При 
цьому ми не підтримуємо позицію тих юристів, 
які пропонують віднести спеціальну конфіскацію, 
в існуючій редакції закону, до покарань як одного 
з його видів. У цьому контексті ми поділяємо мір
кування Д. С. Азарова про те, що застосування 
«спеціальної» конфіскації не може забезпечити 
досягнення мети покарання, зокрема, її караль
ної та виправної частини 16.

У більшості держав Європи покарання у виді 
конфіскації усього майна заборонене (наприклад, 
конституції Бельгії, Греції, Кіпру, Люксембургу, 
Туреччини) 17. Натомість конфіскація матеріаль
них цінностей, здобутих злочинним шляхом, а 
також предметів, знарядь і засобів вчинення зло
чину як захід безпеки чи як інший криміналь
ноправовий захід передбачено кримінальним 
законодавством, зокрема кримінальними кодек
сами: Болгарії (ст. 53), Голландії (статті 33 «а», 
36 «с», 36 «d»), Данії (§ 75—77), Естонії (ст. 33), 
 16 Див.: А з а р о в  Д . С .  Зазнач. праця. — С. 143.
 17 Див.: Х а в р о н ю к  М . І .  Зазнач. праця. — С. 68—69.

Іспанії (ст. 127), Італії (статті 239, 240), Литви 
(ст. 72), Молдови (п. «d» ч. 2 ст. 98), Польщі (п. 4 
ст. 39 і статті 44, 45), Росії (статті 1041—1042), 
СанМарино (ст. 147), Німеччини (§ 73—73 «e»), 
Швейцарії (статті 58—59).

Повна конфіскація майна як вид покарання 
скасована у багатьох європейських державах 
через те, що вона не має чітких меж, отже, не від
повідає вимогам щодо призначення домірного 
покарання. Тому цей вид покарання, на думку 
М.І. Хавронюка, потрібно трансформувати, як це 
і зроблено у більшості цих держав, у два інших: 
1) конфіскацію майна, здобутого злочинним шля

хом (а також похідного від нього — 
нажитого шляхом використання 
майна, здобутого злочинним 

 шляхом); 2) спеціальну конфіскацію 18.
На нашу думку, не можна нехтувати й  фактом 

переконаності багатьох науковців у тому, що 
покаранню у виді конфіскації майна не повинно 
бути місця в системі покарань 19. Врешті, ми поді
ляємо позицію академіка Н.О. Гуторової, яка вже 
давно пропонувала скасувати в Україні пока
рання у виді конфіскації майна на тій підставі, що 
таке покарання «несумісне з існуванням демокра
тичної, ринковоорієнтованої держави» 20.

Підсумовуючи викладене, можна дійти 
висновку про те, що імплементація положень 
міжнародноправових актів щодо конфіскації є 
позитивним кримінальнополітичним рішенням 
нашої держави. При цьому норми вітчизняного 
кримінального права про спеціальну конфіскацію 
в цілому відповідають міжнародним стандартам. 
Однак аналізовані кримінальноправові норми 
та норми кримінального процесуального права 
потребують узгодження між собою та подаль
шого вдосконалення у контексті приведення їх 
у відповідність до міжнародних договорів, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою 
України.

 18 Див.: Х а в р о н ю к  М . І .  Зазнач. праця. — С. 232.
 19 Див., напр.: Ц в е т и н о в и ч  А . Л .  Дополнительные наказания в советском уго
ловном праве. — Калининград, 1980. — С. 41—44; К у з н е ц о в   А . Конфискация 
имущества как кумулятивный вид наказания в уголовном законодательстве // 
Уголовное право.  — 1999.  — № 2.  — С. 39—43;  Б у р д і н  В . М .   Санкції окре
мих статей Особливої частини КК України потребують змін // Життя і право. — 
2004. — № 4. — С. 42.
 20 Див.: Г у т о р о в а  Н . О .   Проблеми кримінальноправової охорони держав
них фінансів України. — Автореф. дис. … доктора юрид. наук. — Х., 2002. — С. 8, 
21, 32.

Конфіскація майна як вид покарання повинна бути повністю 
замінена спеціальною конфіскацією
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Законодавчі  
та організаційно-правові проблеми  
виборів до місцевих органів влади

S u m m a r y

The author of the article analyzes the problems that arise during the elections to local authorities and the solutions of 
such problems. Also, the author explores the current condition of the legal provision about local elections, organization, 
and holding of elections in Ukraine

Інститут виборів в Україні на сьогодні відіграє 
надзвичайну роль у суспільстві, адже від ефек
тивності його функціонування залежить розви
ток  соціуму на шляху до справжньої демокра
тизації.

Актуальність теми цього дослідження зумов
лена винятковою  важливістю виборчих про
цесів, від яких залежить ефективний розви
ток громадянського суспільства та політичної 
систе ми. Країни перехідного типу, до яких нале
жить і Україна, повинні якнайшвидше розробити 
механізми вільного і справедливого виборчого 
 процесу.

Вибори як один із провідних інститутів демо
кратії згідно з Конституцією України є однією 
з основних засад конституційного ладу нашої 
держави. Водночас вітчизняний досвід їх прове
дення демонструє наявність суттєвих прогалин — 
як організаційних, так і законодавчих.

Питання, що стосуються інституту виборів у 
цілому і, зокрема, місцевих виборів, досліджува
лися іноземними і вітчизняними вченими. Так, 
різним аспектам розвитку та специфіці функ
ціонування виборчих систем присвячено дослі
дження  Д.  Ламберта,  Е.  Лейкмана,  Т.  Хейра. 
Із вітчизняних науковців варто відзначити 
В.В.  Білоуса, В.М.  Кампо, В.Ф.  Погорілка, 
Є.В. Радченка, С.Г. Рябова та ін.

Через те, що інститут виборів як системне 
утворення перебуває в процесі поступового роз
витку, взаємодіючи з іншими елементами право
вої системи, дослідження специфіки такої ево
люції та її проблемних аспектів становить як 

загальний, так і спеціальний інтерес для нау
ковців. У цьому контексті варто згадати працю  
А.Ю. Горчевої «Політичний менеджмент постра
дянської Росії», в якій ідеться про виборчі про
цеси саме в перехідний період, що також прита
манне сучасним українських реаліям 1.

Н.С.  Рибак вважає, що виборча система 
повинна ідентифікуватися у вузькому та широ
кому значеннях. Щодо широкого значення, то 
слід враховувати конституційноправові норми, 
які мають бути визначальними в органах дер
жавної влади, органах влади автономії та органах 
місцевого самоврядування. Проведення виборів 
обов’язкове і є найважливішим заходом. Вузьке 
значення передбачає розподіл мандатів між обра
ними кандидатами та партіями 2.

Стан законодавства України щодо 
виборів до місцевих органів влади

Базовими нормативноправовими актами, 
що регулюють місцеві вибори в Україні, є 
Конституція України  та Закон від 14 липня 
2015 р. № 595VIII «Про місцеві вибори» (далі — 
Закон № 595VIII).

У Конституції встановлено вихідні положення 
уповноважуючовиборчої діяльності народу. 
Як носій суверенітету і єдине джерело влади в 
Україні, народ здійснює владу безпосередньо і 
 1 Див.: Го р ч е в а  А . Ю .  Полититический менеджмент постсоветской России  / 
А. Ю. Горчева. — М., 2003. — 192 с.
 2 Див.: Р и б а к  Н . С . Конституційноправові засади виборчої системи Украї ни : 
дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне пра
во» / Н. С. Рибак. — К., 2013. — 214 с.
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через органи державної влади та органи місце
вого самоврядування (ст. 5). Також закріп лена 
така форма здійснення влади народом, як вибори 
(ст. 69). У ст. 71 зазначено, що вибори до орга
нів державної влади та органів місцевого само
врядування є вільними і відбува
ються на основі загального, рівного 
і прямого виборчого права шляхом 
таємного голосування. Виборцям 
гарантується вільне волевияв
лення. Стаття  38 Конституції регу
лює забезпечення права громадян брати участь 
в управлінні державними справами, вільно оби
рати та бути обраними до органів державної 
влади.  Право голосу на виборах мають грома
дяни України, які досягли на день їх проведення 
вісімнадцяти років. Не мають права голосу гро
мадяни, яких визнано судом недієздатними 
(ст. 70).

Варто підкреслити основні положення Закону 
№ 595VIII.  У ньому передбачено, що місцеві 
ви бори будуть проходити за такими вибор
чими системами: депутатів сільських, селищних 
рад  — зберігається чинна на сьогодні мажори
тарна система відносної більшості в одномандат
ному виборчому окрузі; депутатів Верховної Ради 
АР Крим, обласних, районних, міських, районних 
у містах рад — за пропорційною виборчою сис
темою в багатомандатному виборчому окрузі за 
виборчими списками місцевих організацій полі
тичних партій із закріпленням кандидатів за тери
торіальними виборчими округами, на які ділиться 
багатомандатний вибор чий округ, що збігається з 
територією, відповідно, АР Крим, області, району, 
району в місті, територією міста згідно з наявним 
адміністративнотериторіальним 
устро єм або територією, утвореною 
відповідно до законодавства; місь
ких голів (міст, кількість виборців 
у яких дорівнює або є більшою ніж 
90 тис.)  — за мажоритарною систе
мою абсо лютної більшості в єдиному одноман
датному виборчому окрузі; сільських, селищних, 
міських (міст, кількість виборців у яких є мен
шою ніж 90 тис.) голів, сільських старост — за 
мажоритарною системою відносної більшості в 
єдиному одномандатному виборчому окрузі.

Частиною 1 ст. 55  Закону від 21 травня 1997 р. 
№ 280/97ВР «Про місцеве самоврядування в 
Україні» передбачено, що голова районної, облас
ної, районної у місті (у разі її створення) ради 
обирається відповідною радою шляхом таємного 
голосування із числа її депутатів на строк повно
важень ради. Застосування принципу виборності 

голови ради тільки із числа представників пар
тії, яка має більшість на виборах, є важливим, 
оскільки голова від партіїпереможця на вибо
рах  — це  додаткова гарантія реалізації полі
тики партіїпере можця на місцях. Підтвердити 

це можна тим, що в Україні голова ради наділе
ний значними як управлінськими, так і органі
заційними повнова женнями, може ефективно 
впливати на роботу ради загалом. При рівно
сті голосів за відповідне рішення  його голос є 
 вирішальним.

Проблеми місцевих виборів  
у зв’язку з недосконалістю  
нормативно-правового забезпечення

Місцеві вибори як одна з найефективніших 
форм демократії, в якій беруть участь грома
дяни, також виконують функцію з’єднувального 
елемента органів місцевого самоврядування та 
членів територіальних громад. Вони є пріори
тетним способом легітимації цих органів та їх 
посадовців і водночас формою демократичного 
контролю за місцевою владою, юридичним від
дзеркаленням суспільнополітичної ситуації на 
місцях. Територіальні органи повинні створюва
тися громадянами населеного пункту. Їх основ не 
завдання — задовольняти різно цільові інтереси 
жителів, поліпшуючи розвиток села, селища, 
міста.

Місцеві вибори мають свої особливості: за 
сутністю (локальні (місцеві) вибори, що прово
дяться в межах відповідних адміністративно 
територіальних одиниць) та за змістом (вибори, 
у ході яких формується система органів місцевого 
самоврядування, до якої входять ради різних рів
нів (базового, в окремих країнах — проміжного, 
інфранаціонального (регіонального) рівнів)) 3.

Незважаючи на те, що механізм партійного 
контролю суттєво знизив централізоване викори
стання адміністративного впливу на користь тієї 
чи іншої політичної сили, процес демократичних 
 3  Див.: Го р ч е в а  А .  Ю .  Зазнач. праця. — С. 55—57.

Із запровадженням фактичної монополії партій на форму-
вання більшості представницьких органів сутність місцевих 
органів була трансформована із виконавців волі держави у 
представників партій

Місцеві вибори як одна з найефективніших форм демократії, 
в якій беруть участь громадяни, також виконують функцію 
з’єднувального елемента органів місцевого самоврядування 
та членів територіальних громад
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перетворень в Україні здійснюється суперечливо 
і не послідовно. А із запровадженням фактичної 
монополії партій на формування більшості пред
ставницьких органів сутність місцевих органів 
була трансформована із виконавців волі держави 
на представників партій.

Процес децентралізації та побудови ефек
тивної системи місцевих виборів в Україні ще 
не завершений, і для діючої системи місцевого 
самоврядування характерна наявність питань, 
вирішення яких потребує подальших змін. 
Ефективність реалізації регіональної політики 
частково залежить від місцевих виборів, через 
обрані в їх результаті ефективні органи місце
вого самоврядування та їхню взаємодію з дер
жавними структурами на регіональному рівні 4. 
Неефективність системи місцевого самовря
дування та нездатність її органів вирішувати 
питання повсякденного життя громадян особ
ливо проявили себе в останні роки. Однією з 
причин такої ситуації є відсутність реальної 
фінансової та матеріальної самостійності орга
нів місцевого самоврядування, а отже — їх відпо
відальності перед територіальними громадами. 
Однак така ситуація була спричинена не тільки 
неадекватним способом формування місцевих 
бюджетів, кризовими явищами в економічній 
і політичній сферах, а й безпосередньо пов’я
зана із системою формування органів місцевого 
самоврядування, запровадженою Законом від 
6 квітня 2004 р. № 1667IV «Про вибори депута
тів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів» (втратив чинність на підставі Закону від 
31 липня 2010 р. № 2487VI). Частково цю проб
лему вирішили у 2010 р., із прийняттям закону 
про вибори, яким передбачалося застосування 
змішаної (мажоритарнопропорційної) виборчої 
системи на виборах депутатів обласних, район
них, міських, районних у містах радах  5. Це свід
чить про необхідність перегляду системи фор
мування відповідних рад. Тому доречним було 
повернення до мажоритарної системи місцевих 

 4 Див.: П а ш и н с ь к и й   А .  Нові виклики представницькій демократії: 7 недолі
ків закону «про місцеві вибори» та шляхи їх вирішення // http://yurgazeta.com/
publications/practice/inshe/noviviklikipredstavnickiydemokratiyi7nedolikiv
zakonupromisceviviboritashlyahiyihvirishe.html
 5 Див.: С т е ш е н к о  Т. В .   Актуальні проблеми вдосконалення законодавства 
України про місцеві вибори в інтересах жителів територіальних громад / Т. В. Сте
шенко // Проблеми законності : акад. зб. наук. пр.  — Х., 2011.  — Вип. 113.  — 
С. 34—35.

виборів, що частково і було прийнято у новому 
законі про місцеві вибори у липні 2015 р.

На виборах місцевих голів застосовувалася 
мажоритарна система відносної більшості, що 
часто призводило до конфлікту між головою та 
місцевою радою. Зокрема, непоодинокими були 

випадки, коли переможець виборів 
на посаду місцевого голови наби
рав таку кількість голосів виборців, 
яка була суттєво меншою за кіль

кість виборців, що проголосували за всіх інших 
кандидатів на цих виборах, особливо у вели
ких містах. Адже такі особи, підтримувані про
відними політичними силами, часто невідомі 
для більшості членів територіальних громад 6. 
Прийняття нового закону частково вирішує цю 
проблему. Відповідно до положень нового закону 
вибори міського голови проходитимуть за мажо
ритарною системою абсолютної більшості, але 
тільки в містах, кількість виборців у яких дорів
нює або є більшою ніж 90 тис. Вибори сільського, 
селищного, міського голови, де кількість вибор
ців є меншою ніж 90 тис., будуть і надалі про
водитися за мажоритарною системою відносної 
більшості.

Ще одним складним питанням в Україні було 
поєднання виборів. Проблема одночасного про
ведення парламентських і місцевих виборів, яка 
викликала багато дискусій в Україні і зазнавала 
істотної критики з боку міжнародних спостеріга
чів, дещо несподівано вирішилася внаслідок про
ведення позачергових виборів народних депута
тів України восени 2007 р. З цього часу місцеві 
вибори проводяться окремо.

Актуальною і, на жаль, невирішеною про
блемою залишається дострокове припинення 
сільської, селищної, міської, районної в місті 
ради за рішенням місцевого референдуму, 
про яку, зокрема, зазначав у своїй монографії 
М.І.  Смокович 7. Така можливість передбачена 
ч. 2 ст. 78 Закону № 280/97ВР, згідно з якою пов
новаження сільської, селищної, міської, районної 
в місті ради за наявності підстав, передбачених 
пунктами 1, 2 ч. 1 цієї статті, та в інших випад
ках можуть бути припинені достроково за рішен
ням місцевого референдуму.  Проте за конодавчо 
головними суб’єктами ініціювання референдуму 
з такого порядку денного є самі ймовірні об’єкти 
обговорення. Питання про дострокове припи
нення повноважень сільської, селищної, місь
кої, районної в місті ради за рішенням місцевого 

 6  Див.: Го р ч е в а  А . Ю .   Зазнач. праця. — С.70—71.
 7 Див.: С м о к о в и ч  М . І .  Правове регулювання розгляду виборчих спорів: тео
ретичний і практичний аспекти: монографія / М.  І. Смокович. — К., 2014. — 575 с.

На виборах місцевих голів застосовувалася мажоритарна 
система відносної більшості, що часто призводило до кон-
флікту між головою та місцевою радою
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референдуму може бути порушене сільським, 
селищним, міським го ловою, а також не менш як 
однією десятою частиною громадян. При цьому 
Верховна Рада України не може бути суб’єктом 
ініціювання такого референдуму, що, на нашу 
думку, неправильно.

Порядок проведення місцевого референдуму 
щодо дострокового припинення повноважень 
ради визначається законом про місцеві рефе
рендуми. Однак із набуттям чинності Закону від 
6 листопада 2012 р. № 5475VI «Про всеукраїн

ський референдум» (далі  — Закон № 5475VI), 
юридичну чинність втратив Закон від 3 липня 
1991 р. № 1286XII «Про всеукраїнський та міс
цеві референдуми» (далі  — Закон № 1286XII). 
Як результат, на сучасному етапі в Україні вза
галі немає пра вових підстав для використання 
такого механіз му, як місцевий референдум, що 
викликає проблеми на практиці. Як приклад, 
можна згадати ситуацію щодо приєднання до 
м. Києва селища Коцюбинське 8. Постановою 
Судової палати в адміністративних справах 
Верховного Суду України від 4 липня 2016 р. 
№ 212319а16 було вирішено, що повноваження 
сільської, селищної, міської, районної в місті ради, 
за наявності підстав, можуть бути припинені 
достроково за рішенням місцевого референдуму. 
Порядок проведення місцевого референдуму 
щодо дострокового припинення повноважень 
ради визначається законом про міс
цеві референдуми. Згідно з ч. 1 ст. 143 
Конституції  територіальні громади 
села, селища, міста безпосередньо 
або через утворені ними органи міс
цевого самоврядування, зокрема, 
забезпечують проведення місцевих референдумів 
та реалізацію їх результатів. Позачергові місцеві 
вибори повинні бути проведені не пізніше ніж за 
дев’яносто днів із дня припинення повноважень 
відповідної ради. Порядок проведення вибо
рів визначений у Законі  № 280/97ВР та Законі 
№ 1286XII (втратив чинність через прийняття 
Закону № 5475VI).  Таким чином, дії щодо міс
цевого референдуму залишаються неврегульова
ними. Громада не може бути самовільно замінена 
іншим суб’єктом влади. Проте з урахуванням 
додержання законних підстав право громади на 

 8 Див.: http://www.kotsubynske.com.ua/2013/03/13/kocjubynskaselyschnarada
protypryjednannjadokyjeva/

припинення повноважень і обрання нової ради 
є визначальним. Дата призначення дострокових 
місцевих виборів технічна, вона може бути визна
чена тільки після прийняття рішення про при
пинення повноважень ради відповідно до закону.

Визначальною можливістю дострокового при
пинення повноважень ради міста, села, селища 
має бути прийняття закону та проведення місце
вого референдуму.

Одним із недоліків виборчого законодав
ства є його нестабільність. Майже кожні вибори 

в Україні проводяться за новим 
виборчим законом. А якщо при
гадати місцеві вибори 2010 р., то 
новий закон взагалі був прийня
тий за три з половиною місяці до 

виборів, що ускладнило підготовку та організа
цію проведення виборів, і є порушенням вибор
чих стандартів 9. Така ж сама ситуація виникла і 
в 2015 р. Новий Закон № 595VIII «Про місцеві 
вибори» (далі  — Закон № 595VIII) було прий
нято Верховною Радою України 14 липня 2015 р., 
за три з половиною місяці до виборів.

Слід зазначити, що відповідно до державної 
політики, задекларованої Президентом України 
П.О. Порошенком у Стратегії сталого розвитку 
«Україна — 2020», зараз триває процес децентра
лізації влади, що має надати більше повноважень 
органам місцевого самоврядування і терито
ріальним громадам, у зв’язку з чим було при
йнято Закон від 5 лютого 2015 р. № 157VIII «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад». 
Стаття 8 зазначеного Закону передбачає, що після 
об’єднання територіальних громад обласна рада 

автоматично призначає вибори об’єднаних тери
торіальних громад. Проте у новому законі про 
місцеві вибори вже закріплено порядок прове
дення виборів на території об’єднаних територі
альних громад, а отже вибори проходитимуть і 
в об’єднаних територіальних громадах, і там, де 
громади ще не об’єднались. У громадах, де об’єд
нання не відбудеться до початку виборчого про
цесу, а таких майже 99 %, нас може чекати безпе
рервний процес місцевих виборів, якщо норми 
зазначених законів не будуть узгоджені.

 9 Див.: М а к с а к о в а  Р. М .  Вибори як форма реалізації установчої влади в Украї
ні: актуальні питання сьогодення / Р. М.  Максакова // Бюлетень Міністерства 
юсти ції України. — 2012. — № 1. — С. 52—59.

Визначальною можливістю дострокового припинення повно-
важень ради міста, села, селища має бути прийняття закону 
та проведення місцевого референдуму

Для вирішення деяких питань удосконалення відносин між 
територіальними громадами та місцевою владою могло б 
бути корисним проведення проміжних місцевих виборів, коли 
кожні 2,5 року обиралася б половина депутатського корпусу 
місцевих рад
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Шляхи вдосконалення правового 
регулювання виборів до місцевих 
органів влади

Для вирішення деяких питань удосконалення 
відносин між територіальними громадами та міс
цевою владою могло б бути корисним проведення 
проміжних місцевих виборів, коли кожні 2,5 року 
обиралася б половина депутатського корпусу міс
цевих рад. Очевидно, що депутати місцевих рад 
більше звертали б увагу на потреби територіаль
них громад, бо вибори до цього стимулюють. Але, 
щоб реалізувати цю ідею, половині депутатського 
корпусу потрібно вже сьогодні погодитись на 
зменшення свого терміну перебування при владі, 
що видається нереальним.

Вибори до парламенту і місцевих органів 
влади мають бути розділеними в часі, що спри
ятиме формуванню у виборців стійкої культури 
голосування, проведенню виважених агітаційних 
 кампаній та становленню правової культури осіб, 
які працюватимуть у виборчих комісіях 10. Йдеться 
про необхідність гармонізації положень різних 
законів шляхом прийняття виборчого кодексу.

Зміни виборчої системи повинні відбуватися 
поступово. Варто перенести елементи загально
національного досвіду на місцевий рівень, тобто 
залишити в силі змішану систему виборів, знайти 

 10 Див.: Б и р ч   С .   Эффекты смешанных избирательных систем в Восточной 
 Европе /  С.  Бирч // Ойкумена. Альманах сравнительных исследований поли
тических институтов, социальноэкономических систем и цивилизаций. —
Вып. 3. — Х., 2005. — С.106—123.

реальний компроміс між обома системами вибо
рів і таким чином забезпечити варіативність 
за стосування тієї чи іншої системи залежно від 
рівня місцевої чи регіональної ради.

Пошук оптимальної системи виборів усклад
нюється питанням політичної доцільності, яке 
гостро порушується в Україні та Європі. Система 
виборів повинна повністю відповідати нормам, 
які розроблялися відповідно до законодавства. 
На сьогодні політичні партії та опозиція зацікав
лені в незмінності системи. Це дає можливість їм 
проводити контроль за діяльністю органів місце
вого самоврядування.

Місцеві вибори є однією з форм безпосеред
ньої демократії, що забезпечує особисту участь 

громадян у формуванні виборних 
органів місцевого самоврядування 
та обранні виборних посадових 
осіб місцевого самоврядування. 
Водночас місцеві вибори можна 
вважати ключовим механізмом 

представницької демократії, за якої громадяни не 
беруть безпосередньої участі в управлінні спіль
нотою і розв’язанні соціальних проблем, а дору
чають це своїм представникам, уповноважують 
їх репрезентувати свої інтереси.

Зважаючи на окреслені недоліки норматив
ноправової бази, зокрема Закону № 595VIII, 
постійну критику експертного середовища та 
міжнародних інституцій, необхідно системати
зувати й кодифікувати виборче законодавство 
України. Варто також забезпечити чітку регла
ментацію процедурних аспектів виборчого про
цесу, що сприятиме стабілізації національного 
законодавства про вибори в цілому та наблизить 
його до загальноприйнятих міжнародних норм і 
стандартів.

Пошук оптимальної системи виборів ускладнюється питан-
ням політичної доцільності, яке гостро порушується в Украї-
 ні та Європі. Система виборів повинна повністю відповідати 
нормам, які розроблялися відповідно до законодавства
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про перегляд судових рішень у  цивільних справах з передбачених 
процесуальним законодавством підстав.

Постанови супроводжуються правовими висновками Верховно
го Суду  України про правильне застосування норм права. 

Видання розраховані на суддів, адвокатів, прокурорів, науковців, 
викладачів і  студентів юридичних навчальних закладів, а також на 
всіх, хто цікавиться судовою практикою.


