Українське
комерційне
право
Теоретико-прикладні
проблеми господарського
процесуального права

УкраЇнське
комерцІйне
право

№11

Теоретико-прикладні
проблеми господарського
процесуального права

№11

			 Contents

УДК 349.4
ББК 67х83
У454

«УКРАЇНСЬКЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО» – науковопрактичне
видання Центру комерційного права.

Цей часопис має сприяти створенню доктрини комерційного
права в Україні, з одного боку, а з іншого, стати практичним посібником для юристів, державних службовців, підприємців – усіх, хто
має відношення до підприємництва.
Він покликаний акумулювати думки теоретиків, досвід практиків і добру волю посадовців для розвитку ринкового середовища в
Україні.

Одинадцятий номер журналу «Українське комерційне право» присвячено проблемам господарського процесуального права, розв’язання яких є
необхідним не лише для поточної законотворчої діяльності та правозастосовної практики, але й для подальшого розвитку господарського судочинства в Україні.
Завданням законодавця є створення ефективних процесуальних механізмів захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання. У журналі розглянуте широке коло теоретичних і практичних
питань, пов’язаних із принципами здійснення господарського судочинства та їх реалізації в окремих інститутах господарського процесуального
права. Особлива увага приділена тим новелам, які були внесені до
Господарського процесуального кодексу України Прикінцевими положеннями Закону України від 07.07.2010 «Про судоустрій і статус суддів».
Журнал адресований суддям господарських судів, юристам-практикам,
науковцям, державним службовцям, студентам і аспірантам юридичних
вищих навчальних закладів, широкому колу громадськості.
Цей часопис видано за підтримки американського народу через

Scientific-practical
journal

Ukrainian
commercial
law

№11, 2011
Theoretical and
Applied Issues 
of the Economic
Procedural Law
Editorial Board:
Valentyna Danishevska
Yuriy Popov
Yuriy Voshchynar

Foreword  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Oleksiy Bryntsev
On specifics of introduction of the principle of
apparent truth in the national economic court
proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Oleg Podtserkovny
To the problem of mediation by the parties in the
economic court proceedings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Olena Belyanevych
Problem of preventive defense of rights in the
economic judicial proceedings and its limits . . . . . . . .  27
Olexandr Kot  

Scientific editor:
Olena Belianevych
Executive secretary:
Anna Lukanina

Legal regime of court decisions
in the economic court proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
Vadym Belyanevych
Some issues regarding the revision by
the Supreme Court of Ukraine of the judicial
decisions of the High Economic Court of Ukraine  . .  43

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Видання не обов’язково
відображає погляди USAID або уряду США. За зміст несе відповідальність
благодійна організація «Центр комерційного права», яка може не поділяти

Ihor Vechirko

позицій авторів щодо висвітлених ними проблем.

Economic court as a subject of procedural

© Центр комерційного права, 2011

ISBN 978-966-7572-40-2

legal relations in the bankruptcy cases . . . . . . . . . . . . . . .  50
Yuriy Popov
Application of the Law of Ukraine “On Arbitration
Courts” in the economic judicial proceedings . . . . . . .  59

Науковопрактичний 
журнал

Українське
комерційне
право
№ 11, 2011
Теоретикоприкладні проблеми
господарського
процесуального
права
Редакційна рада:
Валентина Данішевська,
Юрій Попов, Юрій Вощинар
Науковий редактор:
доктор юридичних наук
Олена Беляневич
Відповідальний секретар:
Анна Луканіна
Відгуки та пропозиції 
просимо надсилати 
за адресою:
Україна, 01024, м. Київ,
вул. Круглоунівер‑
ситетська, 13
Центр комерційного 
права

				 Зміст
Передмова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Олексій Бринцев
Про особливості запровадження принципу
формальної істини у вітчизняному
господарському процесі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
Олег Подцерковний
До проблеми примирення сторін
у господарському процесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Олена Беляневич
Проблема превентивного захисту прав
в господарському судочинстві та його меж . .  .  .  .  .  . 27
Олександр Кот
Правовий режим постанов суду
в господарському процесі  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
Вадим Беляневич
Деякі питання перегляду Верховним Судом
України судових рішень Вищого
господарського суду України .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Ігор Вечірко
Господарський суд як суб’єкт процесуальних

тел.: (044) 4906575
факс: (044) 4906574

правовідносин у справах про банкрутство .  .  .  .  .  .  . 50

Email: clc@clc.com.ua

Юрій Попов

Website:
www.commerciallaw.com.ua

Застосування Закону України «Про третейські
суди» у господарському судочинстві . . . . . . . . . . . . . . . 59

Передмова
Проблеми важливіші за рішення.
Рішення можуть застаріти, а проблеми залишаються.
Нільс Бор
Судова система може вважатися ефективною, насамперед, тоді, коли реалізується право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж
розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом,
який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення (ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).
В цьому році виповнюється двадцять років системі господарських судів –
ювілей, який дає привід для підведення підсумків і подальших роздумів над
майбутнім господарської юрисдикції в Україні. Двадцять років тому, в далекому 1991 році, були ухвалені перші в історії незалежної України Закон «Про
арбітражний суд», яким було створено арбітражний суд як орган здійснення
правосуддя у господарських відносинах, та Арбітражний процесуальний кодекс
України. Ці закони стали першими і надзвичайно важливими кроками в утворенні принципово нового правового механізму захисту майнових прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання в умовах переходу
економіки країни на ринкові засади.
В Конституції України 1996р. було закріплено нову систему судів загальної
юрисдикції в Україні, до якої увійшли і арбітражні (згодом, господарські) суди
як спеціалізовані суди, і визначено основні засади судочинства, розвинені пізніше в законодавстві про судоустрій і статус суддів.
За двадцять років до Арбітражного процесуального, а з 2001 року –
Господарського процесуального кодексу було внесено численні зміни тридцятьма сімома законами. Змінювалися не лише окремі статті, але цілі інститути
процесуального законодавства і запроваджувалися нові, іноді – без внутрішньої гармонізації ГПК. Найбільш радикальними і принциповими стали зміни,
внесені Законом від 21.06.2001 р. «Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України» у зв’язку із приведенням господарського процесуального законодавства у відповідність до Конституції України (так звана
«мала» судова реформа) і Законом від 07.07.2010 р. «Про судоустрій і статус
суддів» (так звана «оптимізація» судової влади). Водночас в ГПК залишаються
окремі норми, сутність яких можна зрозуміти тільки в історичному контексті,
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адже вони були запозичені безпосередньо або в дещо зміненому вигляді
Арбітражним процесуальним кодексом України 1991 р. із нормативно-правових актів СРСР, якими регулювалося вирішення господарських спорів органами державного арбітражу СРСР. Разом з тим, саме це наступництво законодавства значною мірою забезпечило стабільний розвиток господарської юрисдикції в України та успадкування багаторічного позитивного досвіду вирішення
господарських спорів.
Численні зміни в ГПК самі по собі не дають підстав стверджувати, що чинний ГПК «морально застарів» і не забезпечує реалізацію права суб’єктів господарювання на судовий захист (для порівняння: до Кодексу адміністративного
судочинства, який ухвалений 06.07.2005 р. і який мав би стати взірцем сучасного законотворення, зміни були внесені двадцятьма чотирма законами).
На цей час можна говорити про часткову новелізацію ГПК, а не про системне
реформування процесуального законодавства, оскільки новий Господарський
процесуальний кодекс досі залишається законопроектом, прийнятим у 2004 р.
в першому читанні. Отже, є час для поглиблених пошуків найкращих законодавчих рішень та виважених аргументів.
Реформування (в перекладі з латини означає «перетворення») господарського процесуального законодавства зумовлюють переосмислення, насамперед, системи принципів як ключового для господарського судочинства питання, а також завдань і мети діяльності господарських судів в сучасних умовах.
До проблеми принципів господарського процесуального права дотичні більшість статей цього журналу, адже саме принципи права несуть головне змістовне навантаження і повинні формувати «образ» того процесуального закону,
який забезпечував би кожному право на справедливий суд.
Нове число журналу «Українське комерційне право» присвячене проблемам
господарського процесуального права, які є не лише актуальними, тобто важливими для поточної законотворчої діяльності та правозастосовної практики,
але й концептуальними, тобто такими, від вирішення яких залежить існування
ефективної моделі господарського судочинства в Україні.
До авторського колективу цього числа журналу увійшли представники різних юридичних професій — науковці, судді, юристи-практики, які об’єднані
наукою господарського процесуального права, що, сподіваємося, надасть можливість читачеві побачити виявлені проблеми з різних сторін.
Трансформації принципу об’єктивної істини у принцип формальної істини
присвячена стаття О.В. Бринцева. Принцип формальної істини, який виключає активність суду, безпосередньо пов’язаний із моделлю змагального (на
противагу слідчому) процесу, в якому суд завжди пасивний і зв’язаний доказами, наданими сторонами і іншими особами, які беруть участь у справі.
Відмова від принципу об’єктивної істини як один із головних кроків судової
реформи була започаткована Законом України «Про арбітражний суд» від
04.06.1991р. та Арбітражним процесуальним кодексом України від 06.11.1991 р.
Принцип об’єктивної істини не був включений в ч.3 ст.129 Конституції України
1996 р., якою визначено основні засади судочинства. При проведенні так званої

4

Українське комерційне право №11, 2011

Передмова

«малої» судової реформи до Господарського процесуального кодексу (далі –
ГПК) було включено норму про те, що судочинство у господарських судах
здійснюється на засадах змагальності (ст.43 ГПК). Законом України «Про
судоустрій і статус суддів» від 07.07.2010 р. із ст.38 ГПК було вилучено
обов’язок суду витребувати докази в разі, якщо подані сторонами докази виявилися недостатніми.
Звертаючись до історії питання, автор зазначає, що за радянських часів в
законодавчій моделі вирішення господарських спорів органами державного
арбітражу, які входили до системи органів господарського керівництва економікою, принципи соціалістичної законності та об’єктивної істини відігравали
провідну роль. Для реалізації цих принципів органам арбітражу були надані
широкі повноваження (зокрема, витребовувати від підприємств, установ й
організацій, у тому числі тих, які не є сторонами, документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору, знайомитись з такими матеріалами безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях, робити огляд і дослідження доказів у місці їх знаходження й робити інші дії, спрямовані на забезпечення правильного вирішення спору, залучати до участі у справі посадових
осіб підприємств, установ й організацій, якщо їх пояснення необхідні для
з’ясування істини в справі).
Більшість із цих «старих» норм продовжують своє життя в чинному ГПК
України, і їх існування і сьогодні забезпечує доволі широку активність суду у
з’ясуванні обставин справи. Внаслідок цього в господарському судочинстві
склалися і співіснують дві моделі процесу – змагальний і слідчий. Аналізуючи
існуючі – іноді суперечливі — позиції науковців щодо наявності і особливостей
дії в господарському судочинстві принципу об’єктивної істини, О.В. Бринцев
справедливо зазначає, що це є відображенням недосконалості законодавства.
Законодавець, запроваджуючи модель змагального господарського процесу,
нормативно не закріпив зміну засад господарського судочинства з принципу
об’єктивної істини на принцип формальної істини, розпочавши, натомість,
поступове вилучення процесуальних норм, які є втіленням принципу
об’єктивної істини, з метою вихолощення повноважень суду до стану, властивому змагальній моделі судочинства.
Автор не лише висвітлює численні негативні наслідки непослідовного
запровадження принципу формальної істини, які виявляються і в судових
рішеннях у конкретних справах, і в інтерпретаційних актах вищих судових
інстанцій, але й окреслює вірний, як уявляється, спосіб подолання існуючої
проблеми – необхідність концептуального визначення мети та завдань господарських судів в сучасних економічних умовах.
Проблема примирення сторін у господарському процесі розглядається
О.П. Подцерковним крізь призму запобігання судовим спорам та якіснішого
залагодження економічних конфліктів. Автор виходить з широкого розуміння
примирення як вирішення економічних спорів без залучення державного примусу, і виділяє такі інституті примирення, як досудове врегулювання господарських спорів, досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при уклаУкраїнське комерційне право №11, 2011
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данні, зміні та розірванні господарських договорів, медіацію (позасудове врегулювання спорів із залучення професійних осіб, які сприяють примиренню),
мирову угоду у господарському процесі, у тому числі у справах про банкрутство, угоду про передачу справи на розгляд третейського (арбітражного) суду.
Загалом інститути примирення оцінюються автором як досконаліший для
функціонування суспільства шлях на противагу збільшенню репресивного апарату держави, яке буде неминучим з огляду на зростання кількості економічних конфліктів, яке призведе і до надмірного навантаження судів.
Автор справедливо зауважує на тому, що держава на цей час не стимулює
сторони до пошуку мирних форм вирішення економічних конфліктів, нехтуючи при цьому і корисним історичним досвідом. Так, доля інституту досудового
врегулювання була в принципі визначена рішенням Конституційного Суду
України у справі про досудове врегулювання спорів від 9 липня 2002 року
№15-рп/2002 і внесеними після цього змінами до законодавчих актів України,
в тому числі ГПК. Формалізований підхід КСУ до питання поширення юрисдикції судів на всі правовідносини, що виникають у державі, призвів, як зазначає О.П. Подцерковний, і до формалізму у судовій практиці, в тому числі
Верховного Суду України, що створює передумови для дестабілізації господарських відносин і порушення конвенційного права особи на справедливий суд.
Акцентуючи увагу на необхідності подолання законодавчої байдужості до
проблем мирного врегулювання господарських спорів, автор зазначає і способи
вирішення цих проблем, серед яких — запровадження диспозитивності у порядок визначення строків судового розгляду господарських справ, усунення законодавчих проблеми для застосування запобіжних заходів, стимулювання до
мирової угоди через звільнення від сплати судового збору або зменшення його
розміру. Обґрунтована і необхідність удосконалення процесуальних норм, які
визначають механізм реалізації права сторін на укладення мирової угоди на
стадії апеляційного та касаційного розгляду справи.
Одним із завдань господарських судів, відповідно до ст.1 ГПК, є запобігання
порушенням прав. Превентивний судовий захист прав аналізується в статті
О.А. Беляневич як такий, що не охоплюється поняттям «вирішення спорів»,
виходить за межі власне правосуддя і передбачає застосування до ймовірного
правопорушника особливих заходів державного примусу — запобіжних заходів. Зауважуючи на тому, що запобіжні заходи мають екстраординарний,
винятковий характер і були запроваджені в процесі гармонізації українського
законодавства із нормами та вимогами СОТ/ГАТТ, зокрема, Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, автор піддає критиці практику
господарських судів по необмеженому застосуванню цих заходів в будь-яких
правовідносинах, а не лише для попередження порушень прав інтелектуальної
власності та для збереження доказів такого порушення. Увага акцентована на
тому, що відносини між заявником та судом, що складаються з приводу вжиття
запобіжних заходів перебувають поза межами змагального господарського процесу як такого, оскільки у разі обґрунтованої вимоги заявника заява про вжиття запобіжних заходів розглядається лише за його участю без повідомлення
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особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи. Не може бути забезпечена
повною мірою дія принципів рівності перед законом і судом та змагальності з
огляду на обмеженість прав особи, щодо якої вживаються запобіжні заходи.
Через це може скластися досить небезпечна тенденція до перерозподілу
обов`язку доказування, перекладення його з позивача на суд, який повинен
витребувати докази на користь позивача в майбутньому процесі, що, вочевидь,
суперечить ідеї змагального процесу.
Іншим ключовим для превентивного судового захисту прав є питання про
можливість звернення до суду із позовом у випадках, коли порушення права ще
не відбулося. Відповідні норми містяться в Цивільному кодексі України та
деяких інших актах законодавства і являють собою виняток із загального правила ч.1 ст.15 ЦК про право особи на захист свого цивільного права у разі його
порушення, невизнання або оспорювання. З огляду на існуючу в правозастосовній практиці проблему належності способів захисту, обґрунтовується, що у
випадку, коли спеціальною нормою допускається превентивний судовий
захист, цією ж нормою повинен бути передбачений і відповідний спосіб захисту. На цей час регулювання превентивної діяльності суду залишається фрагментарним, оскільки застосування судом відповідних процесуальних конструкцій в межах такої діяльності не може здійснюватися у відриві від норм
матеріального права, а кореляція між процесуальними запобіжними заходами і
відповідними способами захисту права, передбаченими законодавством, практично відсутня. Це створює загрозу зловживання правом на звернення до суду
із заявою про вжиття запобіжних заходів і суддівського свавілля.
Реалізація конституційної норми про забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду зумовила докорінну зміну в процесі судової
реформи системи перегляду рішень місцевих господарських судів і запровадження інститутів апеляції, касації та перегляду судових рішень Верховним
Судом України.
Якщо судом апеляційної інстанції виконується функція здійснення правосуддя у встановлених процесуальним законом формах і за встановленою процедурою, то Вищим господарським судом України як касаційною інстанцією і
Верховним Судом України – функція перевірки і забезпечення законності і
обґрунтованості судових рішень (як шляхом перегляду рішень судів нижчих
інстанцій, так і шляхом дачі роз’яснень рекомендаційного характеру ВГСУ). В
статті О.В. Кота досліджено правовий режим постанов суду, особливості
якого (режиму) визначаються значною мірою цими функціями.
Елементами правового режиму судових постанов в господарському процесі
є їх зміст та структура, порядок набрання законної сили, надсилання сторонам
та іншим учасникам процесу оскарження.
В статті справедливо наголошується на тому, що Верховний Суд України
повинен забезпечувати єдність судової практики, що є найважливішою умовою
ефективного правосуддя. З огляду на це особлива увага приділена постановам
ВСУ та їх видам — про повне або часткове задоволення заяви та про відмову в
задоволенні заяви. Визначено відмінності у правовому режимі кожної з них, які
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зумовлюється, серед іншого, підставою перегляду судового рішення, оскільки в
залежності від неї у випадку задоволення заяви про перегляд справа направляється або на новий розгляд до суду касаційної інстанції, або на новий розгляд
до суду, який виніс оскаржуване рішення.
Автор висловлюється на користь того, що судові рішення Верховного Суду
України, прийняті за наслідками перегляду судових рішень господарських
судів, є правовими регуляторами суспільних відносин у сфері господарювання
і визнає за ними властивості судового прецеденту.
В статті обґрунтовано численні пропозиції щодо внесення змін і доповнень
до чинного ГПК України, врахування яких у законотворчій діяльності, беззаперечно, сприятиме удосконаленню правового режиму постанов суду у господарському процесі, забезпеченню захисту прав і законних інтересів учасників
господарських відносин.
Тема перегляду судових рішень ВСУ продовжується в статті В.Е. Беляневича,
присвяченій аналізу новел розділу XII2 ГПК, який зазнав найбільш істотних
змін згідно із Прикінцевими положеннями Закону України «Про судоустрій і
статус суддів». Статтею 38 зазначеного Закону істотно звужено повноваження
ВСУ як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції.
Предметом уваги автора стали підстави для перегляду судових рішень ВСУ.
Найбільш поширеною з них є неоднакове застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом. З огляду на те, що
термін «подібні правовідносини» законодавець використовує без пояснень,
автор обґрунтовує доктринальні критерії встановлення такої подібності: однаковий зміст (права та обов’язки суб’єктів) правовідносин, які склалися щодо
однакового об’єкту (врегульованих суспільних відносин); суб’єктний склад
правовідносин, який має значення, якщо зміст правовідносин пов’язаний з правовим статусом цих суб’єктів (обмеження правосуб’єктності, видів діяльності,
становище відносно інших суб’єктів тощо); однаковість юридичних фактів
(обставин, які спричиняють виникнення, зміну та припинення правовідносин),
які в процесуальному праві слугують фактичними підставами позову та включаються в предмет доказування.
Крім підстав для перегляду справ ВСУ, в статті проаналізовано порядок
такого перегляду, який складається із підготовки справи до розгляду і безпосереднього розгляду справи, і виявлено особливості застосування окремих
норм розділу XII2 ГПК, в тому числі щодо обов’язковості судових рішень
Верховного Суду України.
Справи про неспроможність (банкрутство), віднесені законом до виключної
підвідомчості господарських судів, є однією із найбільш складних категорій
справ, оскільки характеризуються широким суб’єктним складом, тривалістю
строків судового провадження, високим рівнем конфліктності. Особливість
відносин неспроможності зумовлює необхідність існування адекватної їх суті
процесуальної форми їх розгляду і визначення особливостей правового становища господарського суду як суб’єкта процесуальних правовідносин у справах
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про банкрутство. Цій проблематиці, яка значною мірою співзвучна із проблематикою завдань господарських судів, принципів здійснення судочинства,
насамперед, в частині допустимості і необхідності суддівської активності та
розсуду суду, присвячено дослідження Вечірка І.О.
В статті звертається увага на те, що, на відміну від ухвал у позовному провадженні, ухвалами місцевого господарського суду у справах про банкрутство
вирішуються не лише процесуальні, але й матеріально-правові питання по суті
(про повне або часткове визнання чи відхилення вимог кредиторів, стосовно
визнання недійсними угод боржника із спеціальних підстав, встановлених
Законом «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом» тощо).
Автор обґрунтовує тезу про те, що у справах про банкрутство суд має специфічні завдання, до яких, крім захисту прав і охоронюваних законом інтересів
учасників провадження, відносяться: 1) забезпечення законності, ефективності
та оперативності проведення процедур банкрутства; 2) захист публічного
інтересу в справедливому задоволенні вимог усіх кредиторів та відновленні
платоспроможності боржника. З огляду на це, будь-які процесуальні дії господарського суду в провадженні у справах про банкрутство є здійсненням правосуддя, оскільки вони спрямовані на винесення законних і обґрунтованих судових рішень.
Саме із здійсненням правосуддя, на думку І.О. Вечірка, пов’язана наявність
у суду контрольних функцій за більшістю дій, які вчиняються учасниками провадження у справі про банкрутство, причому деякі із цих дій набувають юридичної сили тільки після відповідного схвалення судом (затвердження мирової
угоди та плану санації, призначення арбітражних керуючих).
Автор справедливо звертає увагу на те, що кожна справа про банкрутство
потребує індивідуального підходу до її розгляду, врахування значної кількості
обставин, які впливають на рух справи, що унеможливлює детальне законодавче регулювання відносини неспроможності. З огляду на це автор доводить, що
правове регулювання цих відносин має забезпечуватися наданням господарському суду достатніх можливостей для застосування суддівського розсуду.
Для цього пропонується розвинути норми законодавства, якими допустити
суддівський розсуд під час винесення судових рішень у справі про банкрутство.
Пов’язаними із примиренням сторін у господарському процесі і передачею
спору на вирішення третейського суду як однією із його форм, є питання діяльності третейських судів в Україні і видання судами загальної юрисдикції справ
про видачу виконавчих документів на підставі рішень третейських судів. В
статті Ю.Ю. Попова, присвяченій проблемам застосування господарськими
судами Закону «Про третейські суди», справедливо наголошується на тому, що
цей потужний інструмент вирішення спорів доволі часто на практиці використовується для порушення прав суб’єктів правовідносин та зловживань.
Аналізуючи встановлені Законом України «Про третейські суди» обмеження компетенції третейських судів, автор обґрунтовує висновок про те, що такий
шлях є неадекватним способом вирішення проблеми зловживань, яка породжеУкраїнське комерційне право №11, 2011
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на насправді неналежною судовою практикою державних судів щодо рішень
третейських судів. На думку автора, зміна практики застосування господарськими судами законодавства про третейські суди має зумовити і позбавлення
ними своїх негативних рис.
В статті запропоновано і низку способів зміни цієї практики.
Крізь призму практики Європейського Суду з прав людини, практики
Верховного Суду України та узагальнень Вищого господарського суду України
в статті досліджено зміст нового розділу XIV-1 «Провадження у справах про
оскарження рішень третейських судів та про видачу виконавчих документів на
примусове виконання рішень третейських судів», яким було доповнено ГПК
Законом України від 03.02.2011 р., яким, з одного боку, вирішено низку питань,
що виникали при розгляді справ про видачу виконавчого документа, з іншого,
залишено можливість недвозначного тлумачення положень Кодексу, на подоланні якої і зосереджені авторські зусилля.
Насамперед, робиться наголос на тому, що ухвала про видачу виконавчого
документу на примусове виконання рішення третейського суду або відмову у
його видачі є остаточним судовим рішення, має ту ж правову природу, що і
рішення суду у цивільній або господарській справі, відповідно, може бути
об’єктом апеляційного та касаційного оскарження.
З огляду на поділ судових рішень на рішення про присудження, про перетворення правовідношення та про визнання, наголошується на тому, що заява
про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду, яке
не підлягає виконанню, не може бути предметом розгляду в судах.
Досліджуючи окремі підстави для відмови у видачі виконавчого документа
на примусове виконання рішення третейського суду, наголошується, що, за
аналогією з ч.2 ст.215 ЦК України, визнання нікчемної третейської угоди недійсною судом не вимагається, тому така третейська угода є недійсною незалежно
від того, чи була вона оскаржена до суду.
Окрема увага приділена проблемі рішень третейських судів про затвердження мирової угоди (ст.33 Закону) та можливості винесення господарським
судом ухвали про видачу наказу за таким рішенням третейського суду і примусового виконання ухвали господарського суду про затвердження мирової
угоди. Звертаючись до історії питання та практики ВГСУ, автор доходить
висновку про те, що рішення третейського суду про затвердження мирової
угоди тим більше не повинні розглядатись як виконавчі документи, а господарським судам не слід виносити ухвал про видачу наказу за такими рішеннями.
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Про особливості запровадження
принципу формальної істини
у вітчизняному господарському
процесі
Майже двадцять років триває в Україні судова реформа. В ході реформи
зміни торкнулися усіх сфер господарського судочинства, включаючи його підвалини – завдання суду, систему та зміст принципів. Двадцять років – строк
достатній для того, щоб відчути та оцінити результати перших її кроків.
Дійсно важко визначити, які з тих змін, що сталися в законодавстві про судоустрій та процесуальному законодавстві мають найбільш революційний характер і які здійснили найбільший влив на стан правосуддя. Важко також встановити співвідношення позитиву та негативу, котрі привнесені кожною окремою
з проведених змін. Втім загальний аналіз стану правосуддя в Україні [1, с.2; 2,
с.28; 3, с.21] та досвід правозастосовної практики свідчать про те, що судова
реформа не дала очікуваних результатів, а навіть навпаки.
Вже настав час об'єктивно оцінити вплив реалізації нововведень судової
реформи на стан системи господарського правосуддя в Україні. При цьому
починати необхідно із аналізу концепту реформи, який знайшов своє втілення
у системі та змісті принципів судочинства. Найбільш пильну увагу слід приділити головному кроку реформи, який заклав підвалини нової філософії правосуддя – відмові від принципу об’єктивної істини та заміні його так званим
«принципом формальної істини» або «змагальним процесом».
Свого часу у світі історично склалися дві системи цивільного процесу: змагальний процес у Великобританії, США, Канаді і ряді інших країн та слідчий
процес в країнах континентальної Європи, включаючи СРСР. Основні відмінності між ними полягають у ролі закону та прецеденту та у ролі суду і сторін в
процесі. Прецедент домінує в континентальній системі, закон – у системі змагального процесу. В змагальному процесі сторони завжди активні, суд пасивний, в слідчому ж навпаки – суд активний, а сторони відносно пасивні [4,
с.31,32].
Українське комерційне право №11, 2011
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В СРСР довгий час проголошений принцип змагальності уживався з ідеєю
активності суду, котра реалізувалась у принципі законності та принципі
об’єктивної істини. На останньому етапі функціонування радянської моделі
вирішення спорів у сфері господарювання відповідні принципи арбітражного
процесу знаходили своє втілення у Законі СРСР «Про державний арбітраж в
СРСР» від 29.11.1979р. та прийнятих на виконання у відповідності із цим законом Положенні про Державний арбітраж при Раді міністрів СРСР та Правилах
розгляду господарських спорів державними арбітражами, затверджених
Постановою Ради міністрів СРСР від 05.06.1980р.
На відміну від чинного ГПК України, котрий з 2001 року частину принципів
господарського процесу прямо називає та визначає у своїх нормах (рівність
перед законом і судом, змагальність, гласність та ін.), нормативні акти тих часів
визначень принципів не містили. Втім, аналізуючи положення норм, які закріплювали радянську модель арбітражного вирішення господарських спорів,
легко бачити ті заходи, за допомогою яких відбувалася реалізація цих принципів. Провідну роль відігравали принципи соціалістичної законності та
об’єктивної істини, на реалізацію яких був спрямований увесь арсенал правових засобів суду та державного арбітражу1.
Принцип об’єктивної істини в арбітражному процесі означав можливість
осіб та органів, котрі вирішують господарські спори, шляхом застосування в
ході розгляду справи передбачених законодавством правових заходів встановити факти та обставини, з яких випливають права та обов’язки сторін, їх дійсні
правовідносини, факти, що свідчать про такі, що мали місце, правопорушення,
відновити порушені права, забезпечити охорону законних інтересів, виявити
причини правопорушень [8, с.417].
На впровадження в реальність цієї можливості була спрямована уся побудова арбітражної діяльності і норм процесуального права. Названі вище Правила
вирішення господарських спорів державними арбітражами були сформульовані таким чином, щоб забезпечити досягнення істини і з’ясування причин правопорушень при розгляді справи в арбітражному засіданні. На досягнення цієї
мети були спрямовані зусилля як представників сторін, так і арбітражу.
Аналізуючи зміст Правил, можна назвати такі основні положення, які забезпечували реалізацію принципу об’єктивної істини. Це норма ч.2 ст.17, яка містила обов’язок сторін добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, взаємно проявляючи повагу до прав й охоронюваних законом
інтересів іншої сторони, вживати заходів до всебічного, повного й об'єктивного
дослідження всіх обставин справи; норма ч.1 ст.39, згідно якої державний арбітраж оцінює усі докази за своїм внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, повному й об'єктивному дослідженні всіх обставин справи, керуючись
при цьому законодавством; норма ч.1 ст.69, згідно якої головуючий в засіданні
державний арбітр зобов’язаний визначити такий порядок ведення засідання,
який забезпечує всебічне, повне й об'єктивне з'ясування всіх обставин справи.
Т.Є. Абова, крім названих вище, вказувала такі заходи, які також сприяли
реалізації принципу об’єктивної істини в арбітражному процесі. Це правила
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ст.55 про форму та зміст позовної заяви, документи, що до неї додаються,
направлення відповідачеві копій позовної заяви та доданих до неї матеріалів;
ст.58 про відзив на позовну заяву. Також автор називала права арбітражу по
усуненню недоліків сторін: право виходити за межі позовних вимог, якщо це
потрібно для захисту загальнодержавних інтересів, а також прав і охоронюваних законом інтересів підприємств, установ та організацій (ч.1ст.79); право
арбітра витребовувати від підприємств, установ й організацій, у тому числі тих,
які не є сторонами, документів, відомостей, висновків, необхідних для вирішення спору, а також знайомитись з такими матеріалами безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях, робити огляд і дослідження доказів у місці
їх знаходження й робити інші дії, спрямовані на забезпечення правильного
вирішення спору (ст.66), залучати до участі у справі посадових осіб підприємств, установ й організацій, якщо їх пояснення необхідні для з'ясування істини в справі (ст.25) та ін.[8, с.418].
Позиції науковців у сучасній вітчизняній науці господарського процесуального права з приводу наявності чи відсутності в господарському процесі принципу
об’єктивної істини є суперечливими. В 2003 році Д.М. Притика називав принцип
об’єктивної істини серед принципів судово-господарського процесу [9, с.269].
О.І. Харитонова в 2007 році також вказує на принцип об’єктивної істини в переліку принципів господарського процесу. Автор при цьому зазначає, що рішення
суду є законним лише у разі, якщо у справі встановлена об’єктивна істина, і наголошує, що для досягнення цієї мети суду надані доволі широкі права [10, с.33-34].
В.Е. Беляневич, коментуючи ст.43 ГПК України, посилається на інформаційний
лист Вищого господарського суду від 20.10.2006 №01-8/2351, в якому вказано,
що суд не тільки вправі, а й повинен з’ясовувати всі обставини справи, що входять до предмета доказування в ній та мають значення для її розгляду, хоча б
сторони та інші учасники судового процесу й не посилалися на відповідні обставини [11, с.384]. Інші представники вітчизняної науки господарського процесуального права сьогодні не включають принцип об’єктивної істини до переліку
принципів господарського процесу, зауважуючи, що суд лише створює сторонам
та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення
фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства [12, с.2732; 13, с.11-14; 14, с.23-40]. М.І. Тітов вже у 1992 році вказував, що покладені на
арбітражний суд обов’язки сторін по наданню доказів своїх вимог та заперечень
суперечать передбаченим законом «Про арбітражний суд» і АПК принципам
рівноправності сторін, змагальності арбітражного процесу [15, с.160]. Л.М.
Ніколенко формулює свою власну, відмінну від названих вище точку зору,
обґрунтовуючи, що сучасний господарський процес України слід характеризувати як змагально-слідчий стандарт доказування [16].
Наявність таких протилежних думок в науковій літературі стосовно існуючого стану речей в досліджуваному питанні є цілком зрозумілою. Ця суперечність є віддзеркаленням позиції законодавця у цій сфері. Було б дуже легко і
просто, якби законодавець, запроваджуючи нову «змагальну» модель господарського судочинства, визначив в новому законі єдину систему принципів госпоУкраїнське комерційне право №11, 2011
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дарського процесу і їх зміст та привів у відповідність із нею усі процесуальні
норми. Нажаль був використаний інший шлях. Нормативно не було задекларовано зміну засад господарського судочинства з принципу об’єктивної істини на
принцип формальної істини. Натомість у законодавстві розпочався процес
поступового, крок за кроком, вилучення процесуальних норм, які є втіленням
принципу об’єктивної істини, з метою вихолощення повноважень суду до кондиції, притаманній принципу формальної істини.
Перший етап відмови від принципу об’єктивної істини в господарському
процесі був реалізований шляхом прийняття Закону України «Про арбітражний суд» від 04.06.1991р. та Арбітражного процесуального кодексу України від
06.11.1991р. В них арбітражний суд вже був визначений саме як судовий орган,
а не орган державного управління народним господарством, яким був державний арбітраж. Одночасно були вилучені норми, які забезпечували першочергову реалізацію та захист державного інтересу в господарських правовідносинах,
що були похідними в т.ч. від принципу об’єктивної істини. Зміст Арбітражного
процесуального кодексу України 1991 року практично повністю відтворював
зміст вищеназваних Правил вирішення господарських спорів державними
арбітражами. Проте, саме в частині досліджуваного питання процесуальна
форма, визначена кодексом, зазнала окремих нововведень. Зокрема, з обов’язків
арбітра було вилучено обов’язок по встановленню порядку ведення засідання,
який спрямований на всебічне, повне й об'єктивне з'ясування всіх обставин
справи (див. ч.1 ст.69 правил та ст.74 АПК України).
Закріплення відмови від принципу об’єктивної істини відбулося на конституційному рівні, коли в 1996 році в ст.129 Конституції України цей принцип не був
названий серед основних засад судочинства (законність; рівність усіх учасників
судового процесу перед законом і судом; забезпечення доведеності вини; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед
судом їх переконливості; підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення обвинуваченому права на захист; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; забезпечення апеляційного
та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом).
У 2001 році в ході так званої «малої судової реформи» одночасно з перетворенням Арбітражного процесуального кодексу України на Господарський процесуальний кодекс України з його змісту було вилучено окремі норми та доповнено нормами, спрямованими на утвердження концепції змагального процесу,
зокрема, ст.4-3 ГПК (Судочинство у господарських судах здійснюється на
засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд
створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови
для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування
законодавства).
В 2010 році під час останнього етапу судової реформи зі ст.38 ГПК України
було вилучено обов’язок суду витребувати докази в разі, якщо подані сторонами докази виявилися недостатніми.
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Разом з тим в чинній станом на сьогодні редакції ГПК України залишено
цілий ряд норм, котрі традиційно вважаються похідними від принципу
об'єктивної істини. До них зокрема відносяться положення ст.4-7, ч.6 ст.22, ч.1
ст.24, ч.1 ст.27, ст.30, ч.1 ст.41, чч.3, 4 ст.42, ст.43, п.3 ч.1 ст.63, ст.65, ст.83 ГПК та
багато інших. Існування цих норм продовжує залишати доволі широкі повноваження суду на прояв активності у з’ясуванні обставин справи: це і права по
витребуванню доказів під час підготовки справи до розгляду, права по виклику
посадових осіб, по залученню за власною ініціативою третіх осіб, другого відповідача, право призначення за власною ініціативою судової експертизи, право
визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний з предметом спору
договір, який суперечить законодавству, право виходити за межі позовних
вимог тощо. Одночасно продовжує залишатись і відповідальність суду за невикористання цих прав – п.1 ч.1 ст.104 ГПК України (підставами для скасування
або зміни рішення місцевого господарського суду є неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи).
Таким чином можна із впевненістю констатувати, що процес заміни в господарському процесі принципу об'єктивної істини принципом формальної істини, розпочатий в 90-х роках минулого сторіччя, носить перманентний характер
і триває до цього часу. Результатом такої ситуації стало те, що всі двадцять
років у вітчизняному господарському судочинстві одночасно співіснують дві
протилежні по своїй суті процесуальні форми – слідчий та змагальний процес.
Важко пояснити наявність такого тривалого перехідного періоду поміркованістю законотворця і його бажанням дати вітчизняним суб’єктам господарювання «сорокарічний» адаптаційний період. Нажаль не можна не погодитись із
тими авторами, котрі вбачають в цьому недбалість законодавця [1, с.2; 17, с.26;
11, с.15]. Доводиться визнати, що така фрагментарна ретуш процесуального
закону, яка полягає у частковому вилученні, частковому збереженні старих
норм, похідних від принципу об’єктивної істини, із запровадженням нових, які
суперечать ним, норм-втілень принципу формальної істини, є наслідком відсутності цілісної концепції розвитку господарського процесу.
Крім помилок законодавця, причиною консервації в такій напівреформованій формі питання про зміну ідеології господарського процесу слід назвати
також інерцію свідомості суддів. Останні виявилися не готові до відведеної
ним пасивної ролі арбітра, що, як правило, лише спостерігає за розвитком
спору між сторонами і «оцінює» доведеність позицій сторін та відтворює свої
враження про результати такого спору в своєму ж рішенні [17, с.29; 18, с.76; 4,
с.34]. Цілком логічно, що така інерція більшої мірою притаманна суддівському
корпусу «старого гартування», менталітет якого сформувався за радянських
часів. Судді цього покоління сьогодні переважно утворюють склад апеляційної
та касаційної інстанцій. Таким чином, ці інстанції виявилися менш сприйнятливими до принципу формальної істини, ніж перша інстанція, котра складається переважно з «молодих» суддів, які, не маючи такої тенденційності, легше
визнають принцип формальної істини. Втім, це загальні тренди. Крім них, в
конкретних справах свою роль відіграє величезна кількість інших об’єктивних
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та суб’єктивних факторів, які обумовлюють вибір слідчої чи змагальної моделі
процесу. Як результат, ані суд, ані учасники судового процесу на початку вирішення господарського спору не в змозі передбачити, в межах якої процесуальної форми буде розглядатись конкретна судова справа на усіх стадіях її провадження і скільки разів ця процесуальна форма буде змінена з однієї на іншу.
Паралельне існування принципів формальної істини та об’єктивної істини
знаходить своє відображення в актах правозастосування – судових рішеннях у
конкретних справах. Цей фактор, поєднаний із тенденційністю менталітету
суддів, є причиною порівняно значної кількості випадків скасування рішень
суду першої, апеляційної інстанцій з підстав неповного з'ясування обставин,
що мають значення для справи. Так, в 2010 році кількість рішень місцевих господарських судів України, скасованих в апеляційному порядку на підставі п.1
ч.1 ст.104 ГПК України, а по суті з причин недодержання вимог щодо встановлення об’єктивної істини, складає 1712 рішення з числа 10893 загальної кількості змінених та скасованих рішень, що становить 15,7 відсотка. По господарському суду Харківської області цей показник взагалі сягає 26,8 відсотка.
Неправильне застосування норм процесуального права займає перше місце
серед підстав для зміни або скасування судових рішень в касаційному порядку
(73,6 відсотка або 4975 з 6756 скасованих, змінених рішень протягом 2010
року) [19]. Традиційне формулювання в цьому випадку – «неповне з’ясування
судами першої та апеляційної інстанцій фактичних обставин справи, що мають
значення для правильного вирішення спору, а отже і порушення вимог ст.43
ГПК України щодо всебічного, повного та об’єктивного розгляду всіх обставин
справи в їх сукупності керуючись законом»2, іншими словами – порушення
принципу об’єктивної істини.
В інтерпретаційних актах спостерігається така сама прикра картина. Відома
усім постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення», прийнята ще в 1976 році, з успіхом проіснувала аж до 2009 року. Між тим ця постанова чітко визначала конститутивну роль принципу об’єктивної істини в судовому процесі: «обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені
обставини, які мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені
обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні»3. Не так
категорично, але все ж таки вказуючи на необхідність встановлення об’єктивної
істини і до сьогодні визначає це питання Роз’яснення ВАСУ «Про судове рішення» від 10.12.1996р. №02-5/422. Разом з тим Пленум Верховного Суду України у
п.14 Постанови «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» від 21.12.1990р. №9 в
редакції від 25.12.1992р. вказував, що суд пропонує сторонам та іншим особам,
які беруть участь у справі, подати додаткові докази, а в разі виникнення в цих
осіб труднощів за їх клопотанням сприяє у витребуванні таких доказів. Таке формулювання функцій суду («пропонує», «сприяє») повністю відповідає засадам
формальної істини, а не об’єктивної, для якої характерні інші формулювання
(«зобов’язаний витребувати», «повинен з’ясувати»).
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В свою чергу відсутність єдиної позиції судового корпусу в питанні застосування принципу формальної чи об’єктивної істини тягне за собою таку ж невизначеність в цьому питанні усієї юридичної спільноти, перш за все тих, хто в
силу професійних обов’язків постійно взаємодіє із судом. Суперечливий досвід
реалізації судом принципів то об’єктивної, то формальної істини унеможливлює формування одноманітного підходу сторін до формування своїх процесуальних позицій у справі та в решті решт перешкоджає становленню уніфікованої практики вирішення господарських спорів.
В кінцевому підсумку страждають усі: держава, оскільки її правова система
продовжує перебувати в хворобливому недореформованому стані; економіка,
оскільки за описаних умов неможливим є достатньо обґрунтоване планування
господарської діяльності; окремі суб’єкти господарювання, котрі безпосередньо на собі несуть тягар додаткових ризиків непередбачуваності судової практики; судді та судова система в цілому, адже за таких умов відбувається їх повна
дискредитація.
Позбавлення суду активної функції у збиранні доказів та встановлення
обов’язку по вирішенню спору на підставі лише доказів, наданих сторонами,
призводить до того, що судове рішення часто не відповідає дійсним обставинам
справи. Іноді відмінності між об’єктивною реальністю та формальною «істиною», встановленою за допомогою наданих сторонами доказів, є разючими.
Зрозуміти причини винесення судом таких формально законних, але відірваних від життя і тому часто несправедливих рішень, може лише вузьке коло
спеціалістів. Решта суспільства, відчуваючи цю проблему, бачить винним у ній
лише суд, і за умови відповідної інформаційної підпитки, пояснює в один спосіб – корумпованістю судової влади.
За таких обставин вбачається правильним на даному етапі повернутися до
того, з чого судова правова реформа повинна була бути розпочата – до концептуальної розробки цього питання. Атмосфера демократичної ейфорії початку
90-х минулого сторіччя, бажання сліпо наслідувати «кращі зарубіжні зразки»,
недостатність досвіду правотворчої діяльності, відсутність досвіду господарювання в умовах ринкової економіки та багато інших об’єктивних та суб’єктивних
причин не дали змоги реалізувати цей найважливіший етап своєчасно та
належним чином.
Отже, настав час зробити це зараз. Для цього слід визначитись перш за все із
метою та завданнями господарського судочинства в сучасних економічних
умовах. Необхідно обрати одну з двох моделей судового процесу: або слідчий,
або змагальний процес. Після цього у відповідності із обраною ідеологією та у
відповідності із чітко сформульованими завданнями суду необхідно вибудувати систему принципів судочинства, зокрема, судочинства в галузі господарювання, потім переходити до втілення цих принципів у нормах нового процесуального закону.
Але перш за все необхідно усвідомити, що нічого у світі не відбувається само
по собі. У кожного наслідку є причина. У хаосу, в який укинуто вітчизняну
судову систему за допомогою судової (читай антисудової) реформи, також. У
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парадоксі того, що Україна з її потужним природнім, промисловим, науковим,
геополітичним та ін. потенціалом опинилась на задвірках сучасного економічного світу, так само. І не останню роль в цьому зіграв запроваджений у господарський процес механізм напівформальної-напівоб’єктивної істини, який так
легко і так ефективно гальмує розвиток вітчизняної економіки. Отже, щоб
уникнути цієї помилки в майбутньому і обрати правильну модель судочинства
шукай QUI PRODEST.
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Таке особливе значення цих принципів пояснюється тим, що взагалі вся філософія вирішення
конфліктів у радянському суспільстві була підкорена ідеї першочергового забезпечення реалізації державного інтересу, а вже потім інтересів сторін. Так, М.А. Гурвич ще в 1955 році
писав, що суд, здійснюючи правосуддя, виконує свій обов’язок перед державою, а не перед
сторонами [5, с.8-9]. Вирішення господарських спорів державним арбітражем взагалі являло
собою функцію господарського управління, а арбітраж в системі державних органів був
визначений функціональним органом господарського управління економіки державою. Див.
детальніше [6, с.164; 7].

2

Див. наприклад, Постанову ВГСУ від 20.09.2010р. у справі №56/101-09 [20].

3

На відміну від цього, Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у
цивільній справі» від 18.12.2009р. №14, яка прийшла на зміну названій вище, вже чітко закріплює принцип формальної істини в цивільному процесі: «Обґрунтованим визнається рішення,
ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на
підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому
засіданні і які відповідають вимогам закону про їх належність та допустимість, або обставин, що не підлягають доказуванню, а також якщо рішення містить вичерпні висновки суду,
що відповідають встановленим на підставі достовірних доказів обставинам, які мають значення для вирішення справи».
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До проблеми примирення сторін
у господарському процесі
Питання мирного, тобто без залучення державного примусу, вирішення економічних спорів та проблематика господарського (арбітражного) процесу тісно
пов’язані в тому сенсі, що таке вирішення не тільки запобігає судовим спорам,
але й сприяє більш якісному залагодженню економічних конфліктів. Це важливо навіть для випадку, коли позасудове врегулювання не увінчалося успіхом.
Адже сторони, які вжили заходів для врегулювання спору в позасудовому
порядку, у тому числі досудовому, мають більш чіткі позиції в судовому процесі і надають суду найбільш вивірену можливість оцінити і вирішити неврегульовані питання їх взаємовідносин.
Має враховуватися, що сьогодні на одного суддю місцевого господарського
суду доводиться 280-370 справ на рік1, це 1-2 справи на день. Враховуючи
складність господарських справ, подібний стан речей не може не викликати
стурбованість. Більш того, за порушення строків розгляду справ суддю можуть
притягнути до дисциплінарної відповідальності. Не випадково сьогодні ряди
суддів стали масово залишати найбільш досвідчені й підготовлені судді, які
пропрацювали по 20 років і більше.
У цих умовах йти шляхом збільшення кількості суддів заради зменшення
навантаження на них – шлях у невідомість, адже правоохоронна (репресивна)
система держави не може бути безрозмірною. Кількість справ у судах зростає.
Зі зростанням економіки, яке неминуче настане, кількість таких справ зросте
багаторазово. Тому слід шукати інший, більш досконалий у цілому для функціонування громадянського суспільства шлях, протилежний збільшенню репресивного апарату держави.
Насамперед, має враховуватися, що інститути примирення, які мають безпосереднє відношення до господарського процесу, можуть існувати у кількох формах:
• досудове врегулювання господарських спорів;
• досудове врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні
та розірванні господарських договорів;
• медіація – позасудове врегулювання спорів із залучення професійних
осіб, які сприяють примиренню;
20
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•
•

мирова угода у господарському процесі, у тому числі у справах про банкрутство;
угода про передачу справи на розгляд третейського (арбітражного) суду.

Але чи достатньо держава сьогодні стимулює сторони до пошуку мирних
форм вирішення економічних конфліктів? Відповідь вкрай негативна. Причому
це ще і питання економії процесуальних засобів і необхідності використання
накопиченого попередніми поколіннями досвіду арбітражного та мирового
вирішення спорів.
Арбітражне процесуальне законодавство СРСР і сьогоднішнє господарське
процесуальне законодавство України містило і містить ряд норм, які призвані
примушувати і стимулювати сторони до позасудового вирішення спорів.
Однак подібні механізми все більше нівелюються, натомість не пропонуються
нові стимулятори.

1.

Проблема досудового врегулювання спорів

Конституційним судом України рішенням №15-рп/2002 від 09 липня 2002
року було визнано неконституційним положення Господарського процесуального кодексу України (ГПК) про обов’язковість досудового врегулювання спорів у справі про досудове врегулювання спорів: право особи (громадянина
України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до
суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами.
Це рішення неоднозначно сприйняте у науковому середовищі з огляду на те,
що заперечення досудового врегулювання спорів логічно заперечує законність
інших процедур, що передують зверненню за судовим захистом порушеного
права, зокрема, сплату державного мита, повідомлення іншої сторони про зміст
позовних вимог, зрештою, забезпечення певної форми звернення до суду. Крім
того, це рішення означало неможливість уведення будь-яких погоджувальних
процедур в інших процесах, відображаючись сьогодні особливо гостро на адміністративних судах, завалених тисячами справ, які цілком могли бути вирішеними у досудовому порядку. Зрештою, це сприяло збільшенню завантаженості
судів та надмірній тривалості справ, що розглядається Європейським судом з
прав людини як порушення права на справедливий суд.
Не дивлячись на загальну заборону обов’язкового досудового врегулювання
спорів, Конституційний суд визнав, що встановлення законом або договором
порядку досудового врегулювання спору за волевиявленням суб’єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів і права на судовий захист. Отже, досудовий
розгляд претензії може бути визначено як обов’язковий у силу договору, так само
як у силу договору може бути визнано обов’язковим третейський розгляд справ.
Має бути також враховано обов’язковість досудового врегулювання із позиції інтересів особи, права якої порушено. Мова не йде про обмеження права на
позов. Йдеться про право на ініціацію примирення в економічному конфлікті,
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якому повинний бути протиставлений процесуальний обов’язок відповідача
«прийняти участь» у мировому врегулюванні незалежно від його результатів.
Адже відповідно до ст.222 Господарського кодексу України процедура досудового врегулювання є обов’язковою саме для відповідача, який повинен відповісти на претензію позивача.
Таким чином, можливість обов’язкового порядку досудового регулювання
не можна применшувати.
Між тим, жоден з представлених у парламенті проектів Господарського процесуального кодексу (Кодексу господарського судочинства) не передбачає розділів, що відповідають розділу ІІ чинного ГПК про порядок досудового врегулювання спорів.
На цю обставину звернули увагу й фахівці Головного експертного управління Верховної Ради України. Проте зміни в проекти ГПК (КГС) досі не внесені.

2.

Проблема переддоговірних спорів у системі примирення
суб’єктів господарювання

Описаний вище формалізований підхід Конституційного Суду України до
проблем підвідомчості судам усіх правовідносин у державі, на жаль, призвів до
того, що Верховний Суд України з таких же формальних позицій витлумачив
норму ст.10, 11 ГПК України та ст.188 ГК України. Зокрема, у разі вирішення
питання про розірвання господарського договору визнано необов’язковим
дотримання досудового порядку врегулювання спору (постанова Верховного
Суду України від 17.06.2008 N 8/32пд)2.
Такий формалізм, який не враховує суттєві відмінності цієї особливої ситуації від захисту порушеного права в інший спосіб, викликав особливе занепокоєння вчених-господарників. Адже господарським судам у силу ст.1, 12 ГПК
(крім провадження у справах про банкрутство) підвідомчі лише справи у спорах. А згідно з п.1-1 ч.1 ст.80 ГПК суд повинен припинити провадження у справі в разі відсутності предмета спору. У даному випадку за відсутності доказів
звернення до контрагента з приводу зміни або розірвання договору справа
повинна розглядатися як така, що не має предмета спору.
Крім того, не можна залишати прогалину у питаннях досудового врегулювання спорів, що виникають під час укладення господарських договорів,
обов’язкових для сторін (наприклад, з приводу державного замовлення для
державних підприємств, сервітуту, послуг монополістів), спорів щодо укладання угод на підставі попередніх договорів та інших переддоговірних спорів,
досить позитивно вирішених у чинному ГПК (ст.10, 11 ГПК), хоча і потребуючих вдосконалення. Кількість таких спорів є чималою, їх вирішення відбивається на здатності відносин у сфері публічних договорів, державного замовлення, оренди майна і тому подібне бути реалізованими. Ці відносини не тільки
забезпечують приватні інтереси його сторін, а й утворюють умови для виконання закупівельно-контрактних, житлово-комунальних, соціально-побутових та
інших завдань публічно-господарських організацій. А отже, при неврегульова22
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ності процесуального механізму розгляду таких спорів, утворюються умови
для дестабілізації господарських відносин.
Тому подібне тлумачення Верховного Суду України має бути змінено у зв’язку із
тим, що суперечить загальній логіці господарського процесуального законодавства,
тим паче, що в інших рішеннях Верховний суд припустився протилежної думки3.

3.

Проблема стимулювання сторін до мирового
вирішення спорів у господарському процесі

Законодавча байдужість до проблем мирового вирішення спорів має бути
подолана. Зокрема доцільно:
а) запровадити диспозитивність у порядок визначення строків судового
розгляду господарських справ. Сьогодні, відповідно до ст.69 ГПК, спір
має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох місяців
від дня одержання позовної заяви (спір про стягнення заборгованості за
опротестованим векселем – не більше одного місяця). У виняткових
випадках за клопотанням сторони господарський суд може продовжити
строк розгляду спору, але не більш як на п’ятнадцять днів. Ті, хто знають
про складність вирішення багатьох економічних конфліктів, розуміють
недостатність наведеного 15-денного терміну та недосконалість форми
його запровадження. Отже відсутність права сторін за обопільною згодою
ініціювати продовження розгляду справи на більш тривалий строк (хоча
б 2 місяці) та відсутність відповідного обов’язку суду сприяти сторонам у
цьому виступає відчутною перепоною на шляху укладання мирових угод
у господарському процесі;
б) усунути законодавчі проблеми для застосування запобіжних заходів, які
своїм жорстким характером стимулюють сторони до позасудового вирішення спорів. Серед таких заходів фахівцями відзначається необхідність
вдосконалення підстав вжиття запобіжних заходів; розширення переліку
запобіжних заходів, указаних у ст.432 ГПК України, за рахунок накладення арешту на грошові кошти, заборони на вчинення певних дій; вдосконалення механізму зустрічного забезпечення вжиття запобіжних заходів
віднесенням до повноважень господарського суду права відкривати власний поточний рахунок для зарахування суми застави, та внесення змін до
ст.434 ГПК України з метою встановлення можливості надання як застави
не тільки грошових коштів, а також безвідкличних гарантій банків, інших
суб’єктів господарювання тощо4.
в) необхідно стимулювати звільненням від сплати судового збору або зменшення його розміру залежно від того, на якій стадії процесу було укладено мирову угоду сторін. Цього немає в жодному з проектів ГПК, зареєстрованих у парламенті.
Підставою для повернення державного мита в повному обсязі повинен бути
факт укладення мирової угоди до першого засідання у справі. Подальше уклаУкраїнське комерційне право №11, 2011
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дання мирової угоди до моменту винесення рішення у справі доречно стимулювати поверненням 50% державного мита. У цьому випадку, дійсно, господарський процес буде підтримувати, як кажуть, «карбованцем» пошук сторонами
мирової вирішення, а значить — сприяти налагодженню їх економічних відносин, встановленню нових економічних зв’язків. Адже суб’єкти господарювання,
які навчилися домовлятися в судовому процесі, зроблять це і у виробничих
умовах.

4.

Проблеми правового регулювання відносин
при укладанні мирових угод у господарському процесі,
в тому числі у процедурі банкрутства також
позначаються на позасудових механізмах
врегулювання спорів

Зокрема, досі право на укладення мирової угоди на стадії апеляційного та
касаційного розгляду справи не прописана в чинному ГПК. Проблема тут полягає ще й у відсутності у ГПК положень щодо застосування аналогії процесуального закону та права. Особливо це відчутне для випадків, коли подолання прогалини у процесуальному законі необхідне для захисту прав сторін на справедливий суд, на реалізацію загальних завдань господарського судочинства, у тому
числі при застосуванні мирової угоди.
Вищий господарський суд визначає наступне: «затвердження апеляційною
інстанцією мирової угоди, укладеної сторонами в процесі апеляційного провадження, не є можливим, оскільки це потягло б за собою скасування рішення
місцевого господарського суду з відповідної справи, що допускається виключно з підстав, передбачених статтею 104 ГПК»5. Отже, при розгляді господарської справи в апеляційному порядку суд відмовляє у задоволенні заяви про
затвердження мирової угоди, обґрунтовуючи це тим, що в повноваженнях апеляційної інстанції (ст.103 ГПК України) немає права затверджування мирових
угод. Беручи це до уваги, суд апеляційної інстанції не може виходити за межі
своїх повноважень.
Аналогічне тлумачення здійснено судами стосовно можливості мирового
вирішення спору у касаційній інстанції. Зокрема, у постанові від 10 листопада
2009 р. у справі №21/108-09 Вищий господарський суд зазначив, що «затвердження касаційною інстанцією мирової угоди, укладеної сторонами в процесі
касаційного провадження, не є можливим, оскільки це потягло б за собою скасування рішення суду першої інстанції та постанови апеляційної інстанції, що
допускається виключно з підстав, передбачених статтею 111-10 Господарського
процесуального кодексу України»6.
Аналогічним чином процедура прийняття судом мирової угоди не передбачена
ГПК на стадії перегляду рішень господарських судів Верховним судом України.
Причому, звертає на себе увагу не принципова неможливість скасування
рішення суду першої інстанції та постанови апеляційної інстанції з підстави
укладання мирової угоди, а саме «неможливість» у зв’язку із відсутністю спеці24
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альної підстави для такого скасування у статті 111-10 Господарського процесуального кодексу України.
За всієї витонченості аргументації ВГСУ із нею погодитися не можна.
По-перше, наявність такої підстави скасування рішення суду, як затвердження
мирової угоди, не передбачається й у Цивільному процесуального кодексі
України, хоча у ст.306, 334 ЦПК передбачається право сторін на укладання
мирової угоди на стадії апеляційного та касаційного розгляду справ.
По-друге, ст.99 ГПК ототожнює процедури: в апеляційній інстанції справи
переглядаються за правилами розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей, передбачених у цьому розділі. Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.
Отже, положення щодо укладання мирової угоди відповідно до ст.78 ГПК
цілком можуть бути реалізованими при апеляційному розгляді справ, що і відбувається у багатьох випадках у господарських судах України.
Що ж до касаційного розгляду справи, то проблема тут ускладнюється ще й
тим, що рішення вступило в законну силу, але справа не знаходиться у місцевому суді – всі матеріали відправляються до суду касаційної інстанції. Тому сторони де-факто, а не де-юре позбавляються права затвердити мирову угоду в
місцевому господарському суді, що розглядав справу по першій інстанції. Вони
вимушені очікувати повернення справи до місцевого господарського суду.
Причому термін такого руху справи, що гальмує можливість мирового врегулювання спорів, варіюється від 2 тижнів до 1,5 місяця. Подібне зволікання в
нормалізації господарсько-виробничих відносин, що існують у формі спору і
прагнуть до нормалізації, – неприпустима розкіш для господарських відносин,
де потрібне швидке прийняття рішень та їх реалізація.
Таким чином, за наявності обмежувального тлумачення ВГСУ, парламентарям не варто зволікати із законодавчими змінами до ГПК у цій частині та розширити права сторін на укладання мирової угоди на стадії апеляційного та
касаційного розгляду господарських справ.

5.

Мирова угода у провадженні про банкрутство
є досить рідким явищем. Цьому сприяють
законодавчі вади

Зокрема, мирова угода в процедурі банкрутства згідно зі ст.37 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», крім
домовленості про відстрочку чи розстрочку або прощення (списання) боргів чи їх
частини, може містити також умови про виконання зобов’язань боржника третіми
особами; обмін вимог кредиторів на активи боржника або його корпоративні
права; задоволення вимог кредиторів іншими способами, що не суперечать закону.
По суті, у цьому разі передбачаються лише поступки з боку кредитора, що
нівелює значення мирової угоди. Натомість додатковим правам боржника
щодо відстрочки, розстрочки або прощення (списання) боргу мають відповідаУкраїнське комерційне право №11, 2011
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ти права кредиторів щодо збільшення розміру боргу, отримання частки у капіталі банкрута незалежно від погашення боргу, наділення кредиторів додатковими правами щодо контролю за процедурою погашення боргів у порівнянні із
передбаченими у законі. Крім того, жорстке регулювання істотних умов мирових угод у провадженні у справах про банкрутство також обмежує сторони у
здійсненні права на їх укладення. Хоча, по суті, держава в питанні врегулювання конфлікту має опікуватися не складовою цього процесу, а результатом –
припиненням спору за взаємною згодою сторін.

6.

Проблема відсутності традицій
у застосуванні інститутів медіації

Сьогодні розроблено проект закону про медіацію, однак не доводиться
покладати занадто великі надії на його ефективність, якщо не будуть забезпечені вищезазначені стимули примирення у господарському процесі. Основна
причина сьогоднішніх негараздів у цій сфері – закладена у свідомості громадян
ідея про те, що саме держава з її репресивно-юрисдикційним апаратом здатна
вирішити всі конфліктні питання їх життя. Таке усвідомлення не тільки зумовлено перебільшенням ролі держави в регулюванні суспільного життя, але й
сумні уроки початку 90-х, коли повне усунення держави від регулювання економічного життя створило передумови для масштабного шахрайства приватних бізнес-структур.
Лише активне просування ідей медіації, мирового вирішення спорів, розуміння
необхідності скорочення навантаження на суддів та залишення за судами ролі
останньої інстанції, коли інші суспільні інститути не дозволяють врегулювати
конфлікт, здатне покращити ситуацію із примиреннями у господарському процесі.
1	 Про

підсумки роботи господарських судів України у 2009 році та їх завдання на 2010 рік:
Постанова Пленуму ВГСУ від 25.02.2010
2	 Вищий господарський суд; Лист вiд 06.08.2008 № 01-8/471 «Про деякі питання практики
застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права (за матеріалами справ,
розглянутих Верховним Судом України)».
3	 Рішення колегії суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від
22.09.2010 р. http://www.document.org.ua/pro-stjagnennja-zaborgovanosti-za-kreditnimdogovorom-doc46349.html; Рішення колегії суддів Судової палати у цивільних справах
Верховного Суду України від 26.05.2010 р. http://www.zonazakona.com.ua/civilni-spravi-sudovapraktika/zoboviyazalne-pravo-dogovirni-vidnosini/623-pro-rozirvannya-kredytnoho-dohovoru.html
тощо.
4	 Картузов М.Ю. Запобіжні заходи в господарському процесі : автореф… канд… юрид… наук,
12.00.04 — господарське право; господарсько-процесуальне право. — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2010. – С. 7-15
5	 Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу
України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в першому півріччі 2006 року: Вищий господарський суд України, Інформаційний лист від
20.10.2006 № 01-8/2351 [електронний ресурс]: режим доступу http://zakon.nau.ua/
doc/?uid=1077.1385.0
6	 Постанова ВГСУ від 10 листопада 2009 р. у справі №21/108-09 [електронний ресурс] // режим
доступу: http://www.arbitr.gov.ua/docs/28_2559985.html
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Проблема превентивного
захисту прав у господарському
судочинстві та його меж
Статтею 13 Конституції України на державу покладено обов’язок забезпечення захисту прав усіх суб’єктів права власності і господарювання. Відповідно,
кожна з гілок влади повинна виконувати цей обов’язок лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України. Це означає, серед іншого, і те, що законодавець повинен створити і
підтримувати у рівновазі ефективну і внутрішньо узгоджену систему норм
матеріального і процесуального права, які встановлюють способи, форми та
процесуальні засоби реалізації права на справедливий суд.
Право на ефективний засіб юридичного захисту, закріплене в Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод, означає, що кожен, чиї права та
свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний
засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення
було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження (ст.13).
Завданням суду відповідно до ст.2 Закону України від 07.07.2010 «Про судоустрій і статус суддів» є здійснення правосуддя на засадах верховенства права,
забезпечення кожному права на справедливий суд та повагу до інших прав і
свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Конкретизація ж завдань, які ставляться перед судами різних юрисдикцій,
здійснюється в окремих процесуальних законах. При цьому, якщо завдання
адміністративного та цивільного судочинства закріплені в окремих статтях
(відповідно ст.2 Кодексу адміністративного судочинства України та ст.1
Цивільного процесуального кодексу України), то завдання господарського
судочинства можуть лише виводитися із змісту ч.1 ст.1 та ст.12, розділу ХIV-1
Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК). Відповідно до ч.1 ст.1
ГПК підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі
іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприУкраїнське комерційне право №11, 2011
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ємницької діяльності (далі — підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. З огляду на це, запобігання
порушенням права можна розглядати як одне із завдань господарського судочинства. Слід сказати, що Законом України від 04.06.1991 «Про господарські
суди» (втратив чинність згідно із Законом від 07. 02. 2002 «Про судоустрій
України») ведення роботи, спрямованої на попередження правопорушень, було
визначено як повноваження усіх ланок системи господарських судів – від місцевих до Вищого господарського суду України як вищого судового органу господарських судів у здійсненні правосуддя в господарських відносинах (п.4 ч.1
ст.6, п.4 ч.1 ст.9-3 Закону). Однією з форм такої попереджувальної діяльності
відповідно до ст.76 Арбітражного процесуального кодексу (втратила чинність
згідно із Законом від 21.06. 2001) був розгляд справ, що мають важливе громадське значення, безпосередньо на підприємствах та в організаціях1. Статтею 32
Закону «Про господарські суди» передбачалося, що Вищий господарський суд
України, апеляційні господарські суди, а також господарський суд Автономної
Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя взаємодіють із засобами масової інформації та громадськими організаціями у роботі по попередженню порушень законності, а також координують свою діяльність із правоохоронними органами України та інших держав щодо запобігання
порушенням законодавства у сфері господарських відносин. Іншою формою
було і залишається наразі винесення окремої ухвали та надсилання повідомлень органам внутрішніх справ та прокуратури в порядку ст.90 ГПК.
Разом з тим, попередження правопорушень в контексті чинної ч.1 ст. ГПК є
якісно іншим видом діяльності господарського суду. Він може бути названий превентивним судовим захистом, який не охоплюється поняттям «вирішення спорів», виходить за межі власне правосуддя і передбачає застосування до ймовірного правопорушника особливих заходів державного примусу — запобіжних
заходів (розділ V-1 ГПК).
Інститут запобіжних заходів був запроваджений в господарське процесуальне законодавство Законом України від 22.05.2003 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності». Прийняття цього Закону було одним з важливих кроків по гармонізації
українського законодавства із нормами та вимогами СОТ/ГАТТ, зокрема,
Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (Угоди TRIPS).
Відповідно до статті 41 Угоди TRIPS, члени Угоди повинні гарантувати, що
процедури щодо захисту прав інтелектуальної власності передбачаються їхнім
законодавством з тим, щоб дозволити ефективні заходи проти будь-якої дії, що
порушує права інтелектуальної власності, яка підпадає під цю Угоду, включаючи термінові заходи, спрямовані на запобігання порушень та заходи, що стримують від подальших порушень. Не випадковою є і змістовна схожість розділу
V-1 ГПК із статтею 50 Угоди TRIPS, відповідно до якої органи судової влади
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повинні мати право вимагати виконання негайних та ефективних тимчасових
заходів з метою: (a) запобігання порушень будь-якого права інтелектуальної
власності; (б) збереження відповідних доказів відносно інкримінованого порушення. Слід підкреслити, що і за смислом Угоди TRIPS, і за змістом розділу
V-1 ГПК запобіжні заходи мають екстраординарний, винятковий характер.
Згідно із ст.431 ГПК особа, яка має підстави побоюватись, що подача потрібних для неї доказів стане згодом неможливою або утрудненою, а також підстави вважати, що її права порушені або існує реальна загроза їх порушення, має
право звернутися до господарського суду з заявою про вжиття передбачених
статтею 43-2 цього Кодексу запобіжних заходів до подання позову. Отже, вжиття запобіжних заходів ґрунтується на припущенні (вірогідності) того, що порушення права є неминучим, і оцінка рівня вірогідності його цілком знаходиться
в сфері суддівського розсуду.
З часу введення в дію Закону від 22.05.2003 практика застосування господарськими судами розділу V1 „Запобіжні заходи” в частині визначення категорій справ, у яких допускаються запобіжні заходи, склалася досить суперечлива,
і ці заходи стали застосовуватися майже у всіх категоріях справ, включаючи
справи про банкрутство. Значною мірою цьому сприяла і своєрідність природи
запобіжних заходів та їх новизна, і обставини юридико-технічного характеру,
адже в тексті ГПК відсутні будь-які вказівки щодо поширення норм про запобіжні заходи на певний вид правовідносин.
Відреагувавши на ситуацію, що склалася із вжиттям запобіжних заходів,
Вищий господарський суд України (далі – ВГСУ) в рекомендаціях президії від
10.06.2004 №04-5/1107 “Про деякі питання практики вирішення спорів,
пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності” правильно зазначив,
що вжиття запобіжних заходів має здійснюватися для попередження порушень
прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого порушення.
Ця позиція ВГСУ ґрунтувалася на розумінні мети Закону від 22.05.2004, закріпленої в його назві недвозначно і чітко — підсилення правової охорони інтелектуальної власності. Але пізніше ВГСУ свою позицію змінив на протилежну. В
інформаційному листі від 20.04.2007 №01-8/251 „Про деякі питання практики
вжиття запобіжних заходів”, абсолютно вірно звертаючи увагу на те, що ГПК
доповнено розділом V1 згідно із Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності”, ВГСУ несподівано дійшов висновку про те, що „з огляду на відсутність
в цьому розділі будь-яких обмежень щодо можливості вжиття запобіжних
заходів виключно у правовідносинах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти
інтелектуальної власності, таке вжиття можливе і в інших правовідносинах, на
які поширюються повноваження господарських судів”.
Отже, серед іншого, це означає і те, що предметом позову (позовною вимогою), який має бути поданий протягом п’яти днів з дня винесення ухвали про
вжиття запобіжних заходів, може бути будь-який із способів захисту — як встановлений законом, так і, відповідно до ч.2 ст.16, встановлений сторонами в
договорі.
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Така позиція ВГСУ уявляється необґрунтованою і однобічною, і не лише
тому, граматичне тлумачення закону є далеко не єдиним способом тлумачення
закону, і в даному випадку лише телеологічне (цільове) та логічне тлумачення
дали б можливість встановити справжню волю законодавця. За визначенням
ч.1 ст.1 ГПК запобіжні заходи повинні виконувати превентивну функцію, тобто
запобігати правопорушенням, але із названих в ст.43-2 ГПК заходів лише
накладення арешту на майно, що належить особі, щодо якої вжито запобіжні
заходи, і знаходиться в неї або в інших осіб, може в точному значенні цього
слова запобігти правопорушенню (накладення арешту на обладнання, на якому
виготовляється продукція із порушенням прав інтелектуальної власності, що
належать іншим особам, арешт товарів, виготовлених із порушенням прав інтелектуальної власності, що належать іншим особам, тощо).
Такі ж запобіжні заходи, як витребування доказів та огляд приміщень, в яких
відбуваються дії, пов`язані із порушенням прав, виконують, по суті, зовсім
іншу функцію – забезпечення доказів правопорушення2 (реальності загрози
вчинення правопорушення).
Отже, в ГПК, як мінімум, слід розмежувати забезпечення доказів (з відповідними засобами) та власне запобіжні заходи, спрямовані на запобігання правопорушенню і забезпечення майнових інтересів заявника.
Господарське процесуальне право як система юридичних норм регулює
діяльність господарського суду та інших заінтересованих суб`єктів, пов`язану
із здійсненням правосуддя у справах, віднесених до відання господарських
судів, через що відносини з приводу вжиття запобіжних заходів не можуть бути
в точному значенні названі як такі, що виникають при здійсненні правосуддя,
оскільки перебувають поза межами змагального господарського процесу як
такого.
Однією з головних особливостей застосування інституту запобіжних заходів
є те, що згідно ст.434 ГПК у разі обґрунтованої вимоги заявника заява про вжиття запобіжних заходів розглядається лише за його участю без повідомлення
особи, щодо якої просять вжити запобіжні заходи.
Вочевидь, в цих відносинах не може бути забезпечена повною мірою дія
таких наріжних принципів судочинства як рівність перед законом і судом та
змагальність, оскільки процесуальний статус особи, щодо якої вживаються
запобіжні заходи, обмежується лише правом подати заяву про їх скасування та
правом апеляційного оскарження. Може скластися досить небезпечна тенденція до перерозподілу обов`язку доказування, перекладення його з позивача на
суд, який повинен витребувати докази на користь позивача в майбутньому
процесі. Відповідно до ст.4-3 ГПК сторони та інші особи, які беруть участь у
справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд повинен створити сторонам та іншим особам, які беруть
участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи
і правильного застосування законодавства. За загальним правилом ст.33 ГПК
кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на
підставу своїх вимог і заперечень. Не виключено, що за допомогою запобіжних
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заходів позивач буде забезпечуватися доказами у цілком легальний по формі, а
по суті – несправедливий спосіб.
Зважаючи на те, що при застосуванні запобіжних заходів обмежується дія
засадничих принципів судочинства — рівності перед законом і судом та змагальності, такий стан речей не можна визнати нормальним.
На проблему превентивного захисту треба поглянути і під іншим кутом зору.
Як відомо, правова ідея гарантованості судового захисту знайшла закріплення в ч.1 ст.6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод: кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим
законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
Але чи можна поширювати цю ідею і на превентивний судовий захист?
Згідно із загальною нормою ч.1 ст.15 Цивільного кодексу (далі – ЦК) кожна
особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Перелік способів захисту цивільних прав та інтересів
судом, визначений в ч.2 ст.16 ЦК, є відкритим, оскільки суд може захистити
цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або
законом.
Важливо підкреслити, що на можливість (ймовірність, загрозу) порушення
як фактичну підставу для звернення особи за захистом свого права в ст.15 ЦК
не вказується.
За буквальним тлумаченням ст.15 ЦК право на судовий захист виникає у
особи у зв’язку з: 1) власне порушенням права, яке (порушення) ускладнює або
унеможливлює реалізацію цього права його носієм; 2) невизнанням або оспорюванням права, які, по суті, означають невизначеність у правовому становищі
носія права. І порушення, і оспорювання, і невизнання права так чи інакше
пов’язані зі спором про право, в найширшому розумінні як протилежні судження
сторін щодо їх прав та обов’язків3. Наявність же спору про право, як відомо, є
однією з характерних рис позовного провадження. Важливо зазначити, що класичне вчення про позов ґрунтується на аксіомі про те, що позов слідує за порушенням права позивача, post factum, як реакція на негативний акт (правопорушення), яке відбулося. Принаймні, це твердження стосується позову про присудження як історично найдавнішого виду позовів. Відповідно, поданню позову
має передувати: а) наявність у самої управомоченої особи відповідного
суб’єктивного права; б) порушення цього права зобов’язаною особою. Слід підкреслити, що в ст.15 ЦК не названо можливість (ймовірність, загрозу) порушення права як фактичну підставу для звернення особи за захистом свого права.
Питання про те, чи виникає право на подання позову лише у зв’язку із його
порушенням, не є новим для юридичної науки, і судження з цього приводу
можна знайти і в дореволюційній процесуалістиці, і працях радянських правознавців, і в сучасних джерелах. Так, В.П. Грибанов зазначав, що, поза сумнівом,
право на звернення до компетентного державного або громадського органу за
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захистом порушеного права нерозривно пов’язане із суб’єктивним матеріальним правом принаймні подвійно: по-перше, воно виникає лише із порушенням
суб’єктивного цивільного права або його оспорюванням, а, по-друге, характер
самої вимоги про захист права визначається характером порушеного чи оспорюваного матеріального права, зміст та призначення якого в основному визначають і спосіб його захисту»4.
Разом з тим, на думку Є.В. Васьковського, кожний носій прав, бажаючи охоронити право від дійсного чи можливого порушення [курсив наш, — О.Б.], може
звернутися за допомогою до суду. При цьому, як зазначав Є.В. Васьковський,
поняття «порушення права» входить в ширше поняття «невідповідність права
фактичному стану», тому кожний позов виникає в той момент, коли фактичний
стан перестає відповідати праву» (як приклад наводиться невиконання
обов’язку сплатити у встановлений строк). До того часу, допоки не порушено
речові права і ті зобов’язальні права, предметом яких є невиконання контрагентом певної визначеної дії, немає підстав звертатися за судовим захистом. Проте
позови, засновані на усіх інших зобов’язальних правах, а також преюдиційні
позови (просте визнання права) виникають незалежно від правопорушення5.
Робочим інструментом для дослідження проблеми превентивного захисту
може слугувати розрізнення поняття позову в процесуальному і матеріальному
розумінні, хоча доцільність і правильність такого розмежування викликає
заперечення деяких процесуалістів6. Тим не менше, в контексті цієї статті уявляється важливим розрізняти те, що:
1) в матеріальному сенсі позов є складовою самого суб’єктивного права,
притаманною будь-якому праву як такому можливістю примусового
здійснення за посередництва суду;
2) в процесуальному (формальному) сенсі позов є процесуальною дією,
зверненою до суду, процесуальним засобом порушення провадження у
справі.
Отже, очевидним стає ключове питання: чи можливе подання позову до суду
і, що найголовніше, задоволення вимог позивача у випадку, коли порушення права
ще не відбулося?
Питання про допустимість превентивного судового захисту ще не порушеного права загалом для української правової системи не є новим. До певної міри
своєю появою воно зобов’язане наступному.
Конституцією України встановлено, що юрисдикція судів поширюється на
всі правовідносини, що виникають у державі (ч.2 ст.129). Відсутність в конституційній нормі вказівки на таку необхідну ознаку предмета діяльності судів, як
спірність правовідношення, призвело не лише до значного обмеження адміністративної юрисдикційної форми захисту права, але й до формування в професійній і масовій свідомості уявлення щодо безмежної юридичної можливості
звертатися до суду з будь-якою вимогою, в тому числі безспірною. Цьому в
чималому ступені сприяло і рішення Конституційного Суду України у справі
за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю
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«Торговий Дім «Кампус Коттон клаб» щодо офіційного тлумачення положення
частини другої статті 124 Конституції України (справі про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 року №15-рп/2002.
Цим рішення КСУ до певної міри заповнив змістовну прогалину в
Конституції, зазначивши в резолютивній частині, що положення цієї статті слід
розуміти так, що право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору [курсив
наш, — О.Б.] не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими
актами. Встановлення законом або договором досудового врегулювання спору
за волевиявленням суб’єктів правовідносин не є обмеженням юрисдикції судів
і права на судовий захист. Такий висновок КСУ дав підстави для твердження,
зокрема, про те, що сторона має право звернутися за захистом безпосередньо до
суду і тоді, коли в законі або договорі передбачена досудова процедура врегулювання спору. В практиці господарських судів застосування цього інтерпретаційного рішення КСУ зумовило появу питання про те, чи допускається звернення до суду із позовною заявою за відсутності спору між сторонами правовідношення.
Проблематика превентивного захисту прав лише в останні роки стала предметом обговорення у вітчизняному правознавстві7 у зв’язку із закріпленням в
ЦК норми про превентивний захист права власності: власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою,
може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення цією особою дій,
які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для
запобігання такому порушенню (ст.386 ЦК).
Схожі конструкції закріплені в ст.1163 ЦК («Фізична особа, життю, здоров'ю
або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює»),
ст.104 Земельного Кодексу України («Власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній
ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я
людей, тварин, на повітря, земельні ділянки та інше»), ст.50 Закону «Про
авторське право і суміжні права» («Порушенням авторського права і (або)
суміжних прав, що дає підстави для судового захисту, є: … д) вчинення дій, що
створюють загрозу порушення авторського права і (або) суміжних прав»).
Із змісту зазначених вище статей, якими передбачено право на превентивний
захист, випливає, що такий захист може бути наданий лише судом.
Таким чином, превентивний захист може здійснюватися двома шляхами:
1) через подання відповідного позову у встановлених законом випадках
(зокрема, ст.386 ЦК, хоча це буде, звичайно, «превентивний» позов, а не
позов у традиційному розумінні) з вимогою застосувати особливі способи захисту, передбачені цією ж статтею;
2) через застосування специфічних заходів державного примусу до потенційного (ймовірного) правопорушника, які матеріальному праву, за деякими випадками, не відомі – запобіжні заходи.
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При цьому превентивний захист не може бути визначений як спосіб захисту
права, оскільки є не мірою впливу на поведінку суб’єкта, який порушує, не
визнає, або оспорює чуже право, а є, по суті, особливим видом судової діяльності, спрямованої на попередження правопорушення.
Норми статей 15, 16 ЦК щодо способів захисту в їх системному взаємозв’язку
є загальними. Перелік способів в ч.2 ст.16 ЦК, є відкритим, а тому, якщо спеціальною нормою допускається превентивний захист, цією ж нормою повинен
бути передбачений і відповідний спосіб захисту, який повинен бути застосований судом. Застосування же судом відповідних процесуальних конструкцій в
межах попереджувальної діяльності не може здійснюватися у відриві від норм
материального права. Якщо останніми передбачений вичерпний (принаймні,
на певний час) перелік підстав, які дозволяють особі звернутися до суду з вимогою про превентивний захист свого права, це повинно означати, що особа обмежена у визначенні предмета майбутнього позову.
Звичайно, в процесуальному сенсі існує достатньо вразлива межа між безспірною по суті позовною вимогою і зверненням до суду із заявою про застосування запобіжних заходів особою, яка позивачем ще не є. В першому випадку
мова йде про позивача, який може помилятися або відносно наявності у нього
певного права, або стосовно факту правопорушення (так чи інакше позовна
форма процесу ґрунтується на припущенні про те, що позивач є носієм порушеного права). Проте за правилами позовного провадження для того, щоб був
«запущений механізм» судового розгляду, позивач повинен дотриматися правил ГПК щодо форми та змісту позовної заяви, зокрема, сформулювати його
предмет, тобто належний спосіб захисту, зазначити правові та, що не менш
важливо, фактичні підстави позову.
В другому випадку ж позивач може так само помилятися стосовно реальності
порушення його права, але при цьому він не зв’язаний необхідністю виконання
вимог ГПК стосовно форми та змісту позовної заяви, направлення копії позовної
заяви та інших документів відповідачу тощо. Разом з тим, запобіжні заходи, які
застосовуються ще до порушення провадження у справі, можуть достатньо серйозно вплинути на майнові права та інтереси особи, стосовно якої вжито таких заходів
і яка не є відповідачем з огляду на відсутність в законодавстві дієвих механізмів,
які не допускали б зловживання цими заходами. Частиною 4 ст.43-4 ГПК передбачено право суду зобов’язати заявника забезпечити його вимогу заставою, достатньою для того, щоб запобігти зловживанню запобіжними заходами, які вносяться
на депозит господарського суду. Але підзаконними нормативно-правовими актами
до цього часу не встановлений порядок внесення такого зустрічного забезпечення,
що унеможливлює застосування судами зазначеної норми.
Таким чином, аналіз існуючих законодавчих приписів свідчить про відсутність, можливо, за винятком норм Закону «Про авторське право і суміжні
права», кореляції між процесуальними запобіжними заходами і відповідними
способами захисту права. В практиці це може призводити до зловживання правом на звернення до суду із заявою про застосування запобіжних заходів та
волюнтаризму при їх застосуванні судами, тобто анти-праву.
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Рудиментом в чинному ГПК залишилася норма п.9 ч.1 ст.65, відповідно до якої суддя при підготовці справи до розгляду вирішує питання про розгляд справи на підприємстві, в організації.
2 Під забезпеченням доказів розуміється процесуальна дія, спрямована на закріплення та збереження для судового процесу відомостей про факти, які мають значення для справи, що розглядається/ Арбитражный процесс: Учебник для студентом юридических вузов и факультетов/ Под ред. проф. М.К. Треушникова. М.: ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. – С. 270.
3 «Суд рассматривает юридические отношения между ищущими его содействия (истцами) и
другими, призванными к ответу лицами (ответчиками). Отсюда – двусторонность гражданского процесса: всегда имеются две стороны с противоположными интересами»/
Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – М.: Изд-во «Зерцало», 2003. – С. 94
4 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. – М.: «Статут», 2000. – с. 106.
5 Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. – М.: «Статут», 2003. – С. 193, 195.
6 Про це детальніше див., наприклад: Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). – М.: Городец,
2000.–192 с.
7 Жилінкова І. Превентивний спосіб захисту права власності. // Вісник Академії правових наук
України, № 3 (42). С. 130-135.
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суддя Вищого господарського суду України

Правовий режим постанов суду
в господарському процесі
Особливість правового режиму постанов суду в господарському процесі
(суду апеляційної інстанції, суду касаційної інстанції, яким є Вищий господарський суд України, та Верховного Суду України) обумовлена функціями, що
здійснюються зазначеними судовими інстанціями. З одного боку, це функція
здійснення правосуддя у встановлених процесуальним законом формах і за
встановленою процедурою (переважає в суді апеляційної інстанції), а з іншого – функція перевірки і забезпечення законності і обґрунтованості судових
рішень (переважає в суді касаційної інстанції і у Верховному Суді України як
шляхом перегляду рішень судів нижчих інстанцій, так і шляхом дачі роз’яснень
рекомендаційного характеру Вищим господарським судом України).
Постанова апеляційної інстанції є судовим актом, який приймається апеляційним господарським судом за наслідками розгляду апеляційної скарги. При цьому апеляційний господарський суд не зв’язаний доводами апеляційної скарги і
перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду
у повному обсязі (ч.2 ст.101 Господарського процесуального кодексу України).
Вимоги щодо змісту постанови апеляційної інстанції та інші елементи її
правового режиму встановлені ст.105 Господарського процесуального кодексу
України (далі – ГПК України), згідно з частиною 2 якої у постанові мають бути
зазначені:
1) найменування апеляційного господарського суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;
2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу;
3) найменування місцевого господарського суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, прізвища судді (суддів);
4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;
5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;
6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу;
7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими
апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування
законів та інших нормативно-правових актів;
8) у разі скасування або зміни рішення місцевого господарського суду —
доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду
першої інстанції;
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9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги;
10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.
Порівняльно-правовий аналіз положень ч.2 ст.105 ГПК України і ст.316 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) та ст.207 Кодексу
адміністративного судочинства України (далі – КАС України) свідчить про те,
що на відміну від рішення апеляційного суду в цивільній справі чи постанови
адміністративного суду апеляційної інстанції, які мають складатися з 4-х частин
(вступної, описової, мотивувальної і резолютивної), стосовно постанови господарського суду апеляційної інстанції законодавець такого чіткого поділу не
встановив. Зазначена прогалина, на нашу думку, має бути ліквідована шляхом
уніфікації вимог до структури постанови апеляційної інстанції в господарському
судочинстві з вимогами до рішень і постанов апеляційних інстанцій у цивільному і адміністративному судочинстві. Для цього в ч.2 ст.105 ГПК України доцільно
передбачити поділ постанови апеляційного суду на зазначені чотири частини і
визначити, які саме відомості мають бути зазначені в кожній з частин.
На відміну від рішення господарського суду першої інстанції постанова апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття. Це прискорює
можливість заінтересованих осіб оскаржити рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного
господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду, а також
ухвали місцевого господарського суду, зазначені в ч.1 ст.106 ГПК України, після
їх перегляду в апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду.
Законом від 7 липня 2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» скорочено строк
надсилання сторонам у справі постанови апеляційної інстанції з п’яти- до триденного строку з дня її прийняття, що закріплено зараз у ч.4 ст.105 ГПК України.
Слід звернути увагу на деяку, на наш погляд, суто редакційну, неузгодженість
положень зазначеної частини ст.105 ГПК з ч.1 ст.91 ГПК України, згідно з якою
право апеляційного оскарження мають не лише сторони у справі, а й прокурор,
треті особи, а також особи, які не брали участь у справі, якщо господарський суд
вирішив питання про їх права та обов’язки. Проте в ч.4 ст.105 ГПК України йдеться лише про сторін у справі, тоді як інші особи, які мають право апеляційного
оскарження у разі його реалізації не отримають постанови апеляційної інстанції.
У звязку з цим вважаємо за доцільне привести положення ч.4 ст.105 ГПК
України стосовно кола осіб, яким надсилається постанова апеляційної інстанції, у відповідність до ч.1 ст.91 ГПК України.
Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку, проте, оскільки вона набирає законної сили з дня її прийняття, то й може
бути оскаржена в найкоротший можливий строк.
Майже все, що стосувалося характеристики правового режиму постанови
апеляційної інстанції, стосується і постанови касаційної інстанції, яка приймається за наслідками розгляду касаційної скарги судом касаційної інстанції,
яким, як зазначалося, є Вищий господарський суд України.
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У постанові касаційної інстанції мають бути зазначені:
1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;
2) найменування сторін і найменування особи, яка подала касаційну скаргу;
3) найменування місцевого господарського суду або апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого оскаржується, номер справи, дата
прийняття рішення, постанови, прізвище судді (суддів);
4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду, рішення,
постанови апеляційного господарського суду;
5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;
6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;
7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а також закони та інші
нормативно-правові акти, якими керувався суд, приймаючи рішення;
8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, — мотиви, за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду першої або апеляційної
інстанції;
9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;
10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи на новий розгляд;
11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.
Оскільки, як встановлено ч.4 ст.111-11 ГПК України, постанова надсилається сторонам у справі (курсив наш. – О.К) у триденний строк з дня її прийняття,
а згідно з ст.107 ГПК України право подати касаційну скаргу, крім сторін, мають
також прокурор, треті особи, особи, які не брали участі у справі, але щодо яких
суд вирішив питання про їх права та обов’язки, то ч. 4 ст. 111-11 ГПК України
потребує корегування, аналогічного ч.4 ст.105 ГПК України (щодо розширення
кола осіб, яким надсилається постанова касаційної інстанції).
В чинному ГПК України (як і в інших процесуальних кодексах) відсутнє найменування порядку (процедури) перегляду судових рішень Верховним Судом
України. При цьому мають місце термінологічні розходження між Законом
України «Про судоустрій і статус суддів», в статті 14 якого йдеться про «перегляд справи Верховним Судом України» і ГПК України, в назві Розділу ХІІ-2
та назвах і текстах низки статтей цього розділу йдеться про «перегляд судових
рішень (рішень господарських судів) Верховним Судом України».
На нашу думку, зміни, що відбулися в господарському процесуальному законодавстві у зв’язку з прийняттям Закону України «Про судоустрій і статус
суддів», не дають підстав іменувати зазначений порядок переглядом в порядку
нагляду постанов і ухвал, що набрали законної сили, як це має місце, наприклад,
в арбітражному процесі Російської Федерації. Як зазначав на той час Голова
Вищого арбітражного суду РФ В.Ф.Яковлєв, четверта інстанція необхідна винятково для забезпечення єдності судової практики, яка є найважливішою умовою ефективного правосуддя1.
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Подібну функцію, на нашу думку, покликаний виконувати і перегляд судових рішень Верховним Судом України. Проте відмінність у перегляді судових
рішень Верховним Судом України від наглядового порядку перегляду постанов в Російській Федерації полягає, передусім, у досить обмеженому переліку
підстав для подання заяви про перегляд судових рішень, у складній процедурі
її проходження, що включає перевірку Вищим господарським судом України
відповідності заяви про перегляд судових рішень вимогам ГПК України і допуск справи до провадження, підготовку справи до розгляду Верховним Судом
України (в тому числі, підготовка наукового висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції у подібних
правовідносинах, відповідними фахівцями науково-консультативної ради при
Верховному Суді України, розгляд справи Верховним Судом України на його
засіданні).
Відповідно до ст.111-24 ГПК України, слід розрізняти два види постанов
Верховного Суду України, а саме:
1) про повне або часткове задоволення заяви;
2) про відмову в задоволенні заяви.
Поряд з низкою спільних для обох видів постанов ознак, що характеризують
їх правовий режим, можна виділити і деякі особливі, специфічні ознаки кожного з видів постанов.
Так, постанова Верховного Суду України про задоволення заяви приймається
у випадку наявності однієї з підстав, передбачених статтею 111-16 ГПК України, тобто, по-перше, у разі неоднакового застосування судом (судами) касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено
різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах; по-друге, у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною,
порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.
Залежно від встановленої Верховним Судом України підстави для задоволення заяви, вирішується «доля» судового рішення.
Так, у разі якщо Верховний Суд України встановить, що судове рішення у
справі, яка переглядається, є незаконним, він скасовує його повністю або частково і направляє справу на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
У разі якщо судове рішення у справі переглядається з підстави, визначеної
п.2 ч.1 статті 111-16 ГПК України (тобто у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом), Верховний Суд України скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і направляє справу на
новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.
Оскільки ст.ст.111-25 і 111-26 ГПК України не встановлено строку, протягом
якого справа після її розгляду Верховним Судом України має бути направлена
до відповідного суду, вважаємо за доцільне з метою недопущення затягування розгляду справ встановити в зазначених статтях ГПК УКраїни триденний
строк з дня прийняття відповідної постанови.
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Якщо обставини, що стали підставою для перегляду справи, не підтвердилися, Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви (ч.1 ст.111-26 ГПК
України).
Постанова Верховного Суду України (як про задоволення заяви, так і про
відмову в її задоволенні) має бути вмотивованою (ч.4 ст.111-25, ч.2 ст.111-26
ГПК України).
Як і щодо прийняття рішень і постанов судами нижчих інстанцій, постанова
Верховного Суду України приймається (в ч.7 ст.111-23 ГПК України вжито конструкцію «ухвалення судового рішення») в нарадчій кімнаті, куди виходить суд
після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у ч.5 ст.111-23 ГПК.
При цьому, на відміну від вимоги ч.3 ст.82 ГПК України щодо обов’язкового
викладення у письмовій формі своєї окремої думки суддею, не згодним з рішенням (якщо справа в суді першої інстанції розглядалася трьома суддями), судді
Верховного Суду України, які не погоджуються з постановою, можуть висловити (курсив наш. – О. К.) окрему думку, що додається до постанови (ч.2 ст.111-24
ГПК України). Таке право судді Верховного Суду України повністю відповідає
нормі ч.3 ст.4-7 ГПК України, згідно з якою суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зобов’язаний підписати процесуальний документ
і має право викласти письмово (курсив наш. – О. К.) свою окрему думку, яка
долучається до справи, але не оголошується. Натомість, можна говорити про
невідповідність частини 3 ст.82 ГПК України щодо обов’язкового викладення у
письмовій формі своєї окремої думки суддею, не згодним з рішенням, припису
ч.3 ст.4-7 ГПК України щодо права викласти письмово свою окрему думку.
Не дивлячись на наявність загальної норми (ч.3 ст.4-7 ГПК України) щодо
права судді, не згодного з рішенням більшості складу колегії суддів, викласти
письмово свою окрему думку, на наш погляд, це положення доцільно було б
відтворити і в статтях, що регламентують процедуру прийняття постанов апеляційною і касаційною інстанціями (відповідно до закону зазначені постанови,
оскільки в цих інстанціях справи розглядаються лише колегіально, приймаються також колегіально).
У зв’язку з викладеним, вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до статей 105 і 111-11 ГПК України, передбачивши в них право судді на висловлення
окремої думки.
Трансформація повноважень Верховного Суду України щодо перегляду судових рішень господарських судів, зміна підстав і процедури їх перегляду спричинили зміни норми стосовно обов’язковості судових рішень Верховного Суду
України.
Так, якщо попередня редакція ст.111-21 ГПК України передбачала
обов’язковість вказівок, що містяться в постанові Верховного Суду України, для
суду першої інстанції під час нового розгляду справи та для Вищого господарського суду України під час розгляду матеріалів касаційної скарги чи касаційного
подання, то за чинним законом (ч.1 ст.111-28 ГПК України) рішення Верховного
Суду України, прийняте за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстан-
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ції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є
обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй
діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для
всіх судів України. Суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із рішеннями Верховного Суду України. Встановлена Законом України від
7 липня 2010 р. «Про судоустрій і статус суддів» обов’язковість судових рішень
Верховного Суду України, прийнятих за наслідками розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй
діяльності нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для
всіх судів України (ч.1 ст.111-28 ГПК України, ст.360-7 ЦПК України, ст.244-2
КАС України), які зобов’язані привести свою судову практику у відповідність із
рішеннями Верховного Суду України, дає певні підстави говорити, якщо не про
нормативний характер судових рішень Верховного Суду України (хоч, на нашу
думку, ґрунтуючись на нормі права, вони самі є джерелами об’єктивного права, а
отже, виконують регулятивну функцію), то, принаймні, про те, що вони набувають властивостей судового прецедента.
Судовий прецедент можна визначити як рішення, прийняте найвищим судовим органом у конкретній справі, яке вважається обов’язковим для інших судів
при розгляді аналогічних справ2.
Разом з тим, судовий прецедент – це не будь-яке рішення судових органів. Як
справедливо зазначає С.В. Боботов, необхідно відмежовувати поняття «судовий прецедент» від поняття «судовий казус». Суди розглядають десятки і сотні
тисяч справ, але далеко не кожна з них стає судовим прецедентом3.
Слід погодитися з Б.Малишевим у тому, що завдяки судовому прецеденту у
сфері права принцип формальної справедливості стає по-справжньому діючим
як через врахування його вимог при винесенні рішення і обґрунтування прецедентної норми, так і при наступному застосуванні цієї прецедентної норми4.
З урахуванням викладеного, можна стверджувати, що судові акти найвищого
судового органу в системі судів загальної юрисдикції в Україні, тобто Верховного Суду України (ч.1 с.38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»),
прийняті за наслідками перегляду судових рішень господарських судів, у будьякому разі є правовими регуляторами суспільних відносин у сфері господарювання, а отже і джерелами права.
Разом з тим, встановлене ч.1 ст.111-28 ГПК України обмеження кола
суб’єктів, для яких судове рішення Верховного Суду України є обов’язковим,
на нашу думку, не узгоджується з положенням ч.2 ст.13 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», згідно з яким судові рішення, що набрали законної
сили, є обов’язковими до виконання усіма органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і
юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України.
Тому норму ч.1 ст.111-28 ГПК України доцільно привести у відповідність із
загальною нормою ч.2 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
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Новелою ГПК України є встановлення строку, протягом якого має бути виготовлена і направлена особам, які беруть участь у справі, постанова Верховного
Суду України, – не пізніше п’яти днів з дня закінчення розгляду справи (ст.11127 ГПК України). Безумовно, встановлення такого строку дисциплінуватиме суд і сприятиме своєчасному розгляду справи Верховним Судом України.
Разом з тим, прийняття цієї статті породило розбіжності в термінології, що її
вжито в тексті ГПК України стосовно виготовлення судових рішень. Так, у ч.2 і
ч.4 ст.85 ГПК України йдеться про те, що повне рішення повинно бути складено (курсив наш. – О.К.), а згідно з ч.3 ст.4-5 та ч.3 ст.82 ГПК України рішення
викладається (курсив наш. – О.К.) у письмовій формі. Таким чином, для позначення однієї і тієї самої дії законодавець вживає в ГПК України три різні
терміни – «виготовлено», «складено», «викладено» – з чим важко погодитися.
Отже, з метою узгодження термінології ГПК України (у тому числі, термінів,
вжитих у різних розділах кодексу) з термінологією Закону України «Про судоустрій і статус суддів» вважаємо за доцільне внести відповідні зміни до ГПК
України, врахувавши при цьому, що відповідно до ст.9 Закону України «Про доступ до судових рішень» виготовляється копія судового рішення апаратом суду
(курсив наш. – О.К.). Отже більш вдалим щодо оригіналу судового акта буде,
на наш погляд, термін «викладається».
З назви ст.111-27 ГПК України незрозуміло, яке «повідомлення про ухвалення рішення» мається на увазі, тим більше, що в тексті самої статті ні про які повідомлення мова не йде. Виходячи з цього, пропонуємо ст.111-27 ГПК України
викласти в такій редакції:
«Стаття 111-27. Надсилання постанови Верховного Суду України
Постанова Верховного Суду України надсилається особам, які беруть участь
у справі, не пізніше п’яти днів з дня закінчення розгляду справи».
Ознайомлення з текстами відповідних статтей ЦПК України та КАС України
показало, що подібні зміни доцільно внести і до цих кодексів.
На нашу думку реалізація висловлених тут пропозицій щодо внесення змін
і доповнень до чинного ГПК України сприятиме удосконаленню правового режиму постанов суду у господарському процесі, забезпеченню захисту прав і законних інтересів учасників господарських відносин.
1	 Яковлев

В.Ф. Основные новеллы АПК 2002 года / Вениамин Федорович Яковлев // АПК и ГПК
2002 г.: Сравнительный анализ и актуальные проблемы правоприменения: Материалы научнопрактической конференции. Москва, 2-4 апреля 2004 г. – М.: Российская академия правосудия,
2004, С. 15.
2	 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов и факультетов / Владик Сумбатович Нерсесянц. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА – М, 1999, С.
399; Гук П.А. Судебный прецедент: теория и практика / Павел Александрович Гук. – М.:
Издательство «Юрлитинформ», 2009, С. 41.
3	 Боботов С.В. Правосудие в системе разделения властей / С.В. Боботов // Судебная система
России. – М., 2000, С. 30-31.
4	 Малишев Б. Прецедентне право: pro et contra / Малишев Борис // В кн.: про українське право.
Збірник статей кафедри теорії та історії держави і права. Число ІІІ / За ред. проф. 
І. Безклубого. – К., 2008, С.86-101.
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Деякі питання перегляду Верховним
Судом України судових рішень
Вищого господарського суду України
Згідно зі ст. 125 Конституції України, найвищим судовим органом у системі
судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України.
Прикінцевими положеннями Закону України «Про судоустрій і статус суддів» розділ XII2 Господарського процесуального кодексу (далі – ГПК) викладено в новій редакції та запроваджено до господарського процесу інститут перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Статтею 38 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» повноваження
ВСУ як найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції істотно звужено. Згідно із ч.2 ст.38 цього Закону, ВСУ, зокрема, переглядає справи:
1) з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції
однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у
порядку, передбаченому процесуальним законом;
2) у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при
вирішенні справи судом.
При цьому підстави і порядок перегляду ВСУ судових рішень ВГСУ визначаються виключно нормами ГПК та не можуть регулюватися нормами
будь-яких інших законів та інших нормативно-правових актів. ГПК встановлює обмеження щодо предмету перегляду – до ВСУ може бути подано
заяву про перегляд судових рішень тільки після їх перегляду в касаційному
порядку, тобто лише після прийняття ВГСУ постанови за наслідками розгляду касаційної скарги.
Стосовно ухвал суду касаційної інстанції, то об’єктом перегляду ВСУ можуть бути лише ті з них, які перешкоджають провадженню у справі. Ухвали
суду касаційної інстанції, які не перешкоджають розгляду касаційної скарги і
завершенню розгляду винесенням відповідної постанови, не можуть бути предметом заяви до ВСУ окремо від постанови касаційної інстанції. Заперечення
щодо таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд ВСУ постанови
касаційної інстанції, прийнятої за результатами касаційного перегляду.
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До кола ухвал, стосовно яких може бути подана відповідна заява, не відносяться ухвали, які постановлені ВГСУ в порядку ст.ст. 11120, 11121 ГПК під
час вирішення питання про допуск справи до провадження з перегляду ВСУ
судових рішень.
Перелік підстав, з яких може бути подана заява про перегляд судових рішень
до ВСУ, є вичерпним, будь-які інші підстави не можуть бути приводом для звернення до ВСУ з відповідною заявою. Перегляд судових рішень господарських
судів з підстав неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за
змістом судові рішення у подібних правовідносинах, є можливим за наявності
одночасно таких умов:
а) неоднакове застосування норм має місце при ухваленні рішень касаційного суду (судів). Порівняння застосування норм права у рішеннях судів
першої та апеляційної інстанції не допускається. Постанови судової палати Верховного Суду України в господарських справах не повинні братися
для порівняння, оскільки ВСУ діяв не як касаційний суд, хоча за розумінням КСУ і здійснював касаційний («другий») перегляд судового рішення. Поряд з цим можуть братися для порівняння постанови ВСУ у
цивільних справах в тих випадках, коли ВСУ, здійснюючи касаційний
перегляд, діяв як суд касаційної інстанції;
б) неоднакове застосування норми матеріального права має місце в подібних правовідносинах;
в) відмінність у цих рішеннях має бути наслідком різного застосування
одних і тих же правових норм, а не наявністю різних обставин у справах;
г) наслідком неоднакового застосування є різні за змістом судові рішення.
У наукових дослідженнях висловлювалася думка, що різні варіанти рішення
можуть бути наслідком прогалин у правовому регулюванні і пошуку можливостей застосування норми права по аналогії, наявністю колізії діючих правових
норм, неясності правової норми, що виявилася, тощо1.
У попередній редакції розділу ХІІ2 у ст. 11115 ГПК використовувався термін
«аналогічні справи». Термін «аналогічні справи» був ключовим в юридичній
конструкції цієї норми, проте раніше не був відомий ні процесуальному законодавству, ні науці господарського процесуального права. Його зміст можна було
визначити у порівнянні з терміном «тотожні справи». Тотожними вважаються
справи у спорах: а) між тими самими сторонами; б) про той самий предмет; в) з
тих самих підстав.
Застосування конкретного положення закону чи іншого нормативно-правового акта обумовлюється предметом і підставами позову. Незалежно від того,
які особи є сторонами спору, суд, виносячи рішення у справі, застосовує норми законодавства залежно від предмета і підстав позову. Отже, «аналогічність»
справ полягає в тому, що в них збігаються предмет і підстави позову.
В процесуальній науці збіг предмету і підстав позовів визначається як тотожність позовів. Тотожність позовів слід визначати по предмету і підставам, які для
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позитивного вирішення питання про тотожність повинні співпадати. Тотожність
предмета позовів означає, як правило, збіг матеріально-правової вимоги позивача до відповідача. Для наявності тотожності предмету позовів визначальним є
збіг вимоги не в кількісному, а в якісному смислі. Отже, у випадку кількісної зміни предмета позову (збільшення чи зменшення розміру позовної вимоги) тотожність предмета позовів зберігається. Предмети двох позовів можуть бути сформульовані по-різному, однак вирішальне значення має те, що вони тотожні за своєю
суттю. Суттєвим елементом тотожності є тотожність суб’єктивного права або
охоронюваного законом інтересу, на захист якого спрямована вимога позивача.
Під тотожністю підстав слід розуміти збіг юридичних фактів, на які посилається
позивач, обґрунтовуючи свою вимогу до відповідача. Правова ж підстава позову
не повинна враховуватися при визначенні тотожності2.
У новій редакції розділу ХІІ2 ГПК законодавець використовує термін «подібні правовідносини» без пояснень. Критерії встановлення подібності правовідносин сформульовані в п.3 постанови Пленуму ВГСУ від 11 жовтня 2010 року
№2 «Про деякі питання практики застосування розділу XII2 Господарського
процесуального кодексу України».
Спробуємо доктринально обґрунтувати ці критерії. Як відомо, легального
визначення правовідносин не існує. Доктринальне поняття правовідносин тривалий час було і досі залишається дискусійним в теорії права. З позицій позитивно-правової концепції, правові відносини – це відносини між людьми і їх
організаціями, врегульовані нормами права, які полягають у взаємному зв’язку
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасників правовідносин3.
За класичним цивілістичнім визначенням цивільними є суспільні правовідносини, врегульовані нормами цивільного права, або відносини, учасники якого
виступають як носії цивільних прав і обов’язків. Правовідносини складаються
з елементів, без яких вони не можуть існувати: а) права і обов’язки, які складають зміст правовідносин; б) суб’єкти, тобто особи, які виступають як носії прав і
обов’язків; в) об’єкт – те, на що спрямовані права і обов’язки його суб’єктів4. Рух
правовідносин має свої причини і відбувається в певних умовах, центральне місце серед яких посідають зовнішні обставини, які набувають значення юридичних
фактів в силу правових наслідків, які закон пов’язує з їх настанням5.
Виходячи з цих теоретичних положень, можна визначити ознаки подібності правовідносин. Уявляється, що подібними слід вважати правовідносини, що
мають однаковий зміст (права та обов’язки суб’єктів) та склалися щодо однакового об’єкту (врегульованих суспільних відносин). Щодо суб’єктів правовідносин, то їх характеристика має значення, якщо зміст правовідносин пов’язаний
з їх правовим статусом (обмеження правосуб’єктності, видів діяльності, становище відносно інших суб’єктів тощо). Для подібності також має значення однаковість юридичних фактів (обставин, які спричиняють виникнення, зміну та
припинення правовідносин), які в процесуальному праві слугують фактичними підставами позову та включаються в предмет доказування.
При встановленні різних за змістом судових рішень слід виходити із визначення судового рішення як результату вирішення господарського спору по суті
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(ст. 82 ГПК) та вимог ст. 84 ГПК щодо викладення рішення, його структури та
змісту складових частин. Для розуміння норми п.1 статті 11116 ГПК необхідно
мати на увазі законодавчі вимоги щодо змісту резолютивної частини рішення,
в якій міститься висновок про задоволення позову або про відмову в позові. В
мотивувальній частині рішення може міститися висновок суду щодо норм законодавства, що регулює спірні відносини, та тлумачення застосованих судом
норм. Однак в мотивувальній частині рішення викладається не результат судочинства, а відображається процес судового пізнання, оцінки доказів та прийняття рішення. Викладена в мотивувальній частині рішення суду позиція про
те, яка норма права і як саме регулює спірні відносини, є предметом з’ясування
неоднаковості застосування та приводом для звернення із заявою до ВСУ.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.11116 ГПК звернення із заявою про перегляд ВСУ
судових рішень може бути у зв’язку з тим, що міжнародною судовою установою
встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань. Юрисдикція цієї
міжнародної установи має бути визнана Україною. Такою судовою установою є
Європейський суд з прав людини.
Слід нагадати, що Європейський суд з прав людини не є, в тому, що стосується змісту судових рішень, органом четвертої інстанції, чиє рішення може бути
протиставлене рішенню національного судді. Суд некомпетентний виправляти помилки внутрішнього законодавства, що припускаються, або скасовувати
рішення у справі. Ці помилки і ці рішення можуть бути виявлені лише тією
мірою, якою вони могли вплинути на хід судового розгляду. В жодному разі,
наприклад, суд не може замінити власним висновком у справі висновок, якого дійшов внутрішній суддя після ретельного розгляду всіх доказів. Єдине виключення з цього принципу являє собою оцінка відповідності Європейській
конвенції з прав людини заходів, яких вжито внутрішнім суддею. Ця оцінка
особливо важлива в тому випадку, коли дані заходи впливають на одне з гарантованих прав і свобод6.
Крім підстав для перегляду справ ВСУ, змінено порядок такого перегляду,
якій наразі складається з двох стадій: підготовка справи до розгляду і безпосередньо розгляд справи.
Суддя-доповідач, здійснюючи підготовку справи до розгляду, відповідно до
ст.11122 ГПК, зокрема:
- доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради при
Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо норми
матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;
- визначає органи державної влади, представники яких можуть дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою закону, та дає
розпорядження про їх виклик до суду.
Виникає питання, чи можна перелічені заходи щодо підготовки справи до
розгляду вважати обов’язковими у кожній конкретній справі, яка розглядається Верховним Судом? На наш погляд, ні. Доручення фахівцям науково-кон-

46

Українське комерційне право №11, 2011

Деякі питання перегляду Верховним Судом України судових рішень Вищого господарського суду України

сультативної ради при Верховному Суді України щодо підготовки наукового
висновку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом
(судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах може бути не потрібним, якщо суддя-доповідач при підготовці відповіді має власне переконання
щодо того, як норма права повинна застосовуватися. До того ж суддя-доповідач
може мати науковий фах у відповідній галузі правознавства.
Крім того, в ГПК не передбачено, що науковий висновок, який надається науково-консультативною радою, є обов’язковим для суду. Такий висновок не повинен містити оцінки законності (незаконності) рішення суду, яке переглядається,
або рішень, які містять різне застосування норм матеріального права. Виходячи
з того, що науковий висновок має суто рекомендаційний характер, його відсутність не є перешкодою для вирішення Верховним Судом питання про законність
рішення, що переглядається. Суддя-доповідач також не позбавлений права викликати до суду фахівця науково-консультативної ради Верховного Суду для
дачі пояснень щодо наукового висновку, підготовленого цим фахівцем.
У випадку, коли підставою заяви про перегляд є встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, суддя-доповідач має
право повідомити Міністерство юстиції як орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та виконання
його рішень, про відкриття Верховним Судом провадження у справі та направити до Мінюсту запит щодо додаткових заходів індивідуального характеру з
метою забезпечення відновлення порушених прав заявника відповідно до ст.10
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».
Представники органу державної влади надають суду пояснення з метою
з’ясування сутності (змісту) норми матеріального права, що неоднаково застосована. Суд може з цією ж метою надати можливість фахівцям науково-консультативної ради Верховного Суду висловити думку щодо норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом, та викладену у висновку. Під час
розгляду заяви з підстав встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань
при вирішенні справи судом, суд може заслухати пояснення представника
Міністерства юстиції України про можливі додаткові заходи індивідуального
характеру в контексті ст.10 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».
Слід звернути увагу на наступне. Статтею 11124 ГПК передбачене право
судді на незгоду з ухваленим більшістю судовим рішення Верховного Суду,
яке реалізується через окрему думку, що викладається письмово та додається
до постанови суду. Слід звернути увагу на те, що у Верховному Суді окрема
думка додається до постанови суду, а не приєднується до справи. Це повинно
означати, що, на відміну від судів першої, апеляційної та касаційної інстанції,
де відповідно до ст.47 ГПК окрема думка судді приєднується до справи і не оголошується, окрема думка судді Верховного Суду, оскільки вона додається до
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судового рішення, є складовою частиною цього рішення, а отже повинна мати
такий самий режим доступу, як і судове рішення.
Відповідно до статті 11125 ГПК Верховний Суд задовольняє заяву про перегляд рішень господарських судів, якщо наявна одна з підстав, передбачених
ст.11116 ГПК. Проте, за змістом цієї статті, зазначені підстави не можуть розглядатися як самостійні підстави для скасування у відриві від питання про законність судових рішень, що переглядалися. Тобто, якщо під час розгляду справи Верховним Судом не підтвердились підстави для внесення заяви про перегляд, суд, незважаючи не незаконність рішення, що переглядається, відповідно
до ст. 11126 ГПК відмовляє у задоволенні заяви.
Постанова Верховного Суду про задоволення заяви має містити мотиви, з
яких суд дійшов висновку про задоволення заяви. Зокрема, мотиви повинні
відображати обґрунтування того, що під час розгляду справи підтвердилось
неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові
рішення у подібних правовідносинах та в чому полягає незаконність судового
рішення, щодо якого розглянуто заяву про перегляд. Крім того, якщо судове
рішення касаційної інстанції скасовується із зазначеної підстави, мотивувальна частина постанови Верховного Суду повинна містити правову позицію суду
щодо застосування норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом (судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах.
За буквальним тлумаченням норми ст.11126 ГПК Верховний Суд повинен
відмовити у задоволенні заяви, якщо не підтвердилась наявність підстав, передбачених ст.11116 ГПК. Поряд з цим, зазначене не може бути єдиною підставою
для відмови у задоволенні заяви про перегляд.
Умовою скасування судових рішень, які переглядаються, є незаконність цих
рішень. Виходячи з цього, ймовірною є ситуація, коли неоднакове застосування
судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права підтверджене під час розгляду справи Верховним Судом. Проте, судове рішення, яке переглядається є законним, а незаконними є судові рішення в інших
справах, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах (тобто ті, що не є предметом перегляду у даній справі).
Під час розгляду справи за заявою з підстави встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, може бути підтверджено, що дійсно має місце таке порушення (зокрема, щодо розгляду у розумні
строки, невиконання судового рішення), однак саме по собі рішення відповідає
вимогам національного законодавства, а отже не може бути скасоване.
Статтею 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» обов’язковість
урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається
процесуальним законом. Новелою ГПК, якою посилюється регулююча функція судової практики, а рішення Верховного Суду України в конкретній справі
набуває ознак нормативності, стала стаття 11128. Частина 1 цієї статті містить
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припис про те, що рішення, прийняте Верховним Судом за результатами розгляду справи, яка переглядалася з мотивів неоднакового застосування судом
(судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов`язковим для врахування як у судовій, так само
і в адміністративній практиці. Щодо рішення Верховного Суду за результатами розгляду справи, яка переглядалася з мотивів встановлення міжнародною
судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною
міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, то їх обов`язковість коментованою нормою не передбачена.
Рішення є обов`язковим для: судів України, які повинні застосовувати це рішення
у судовій практиці при розгляді конкретних справ; суб’єктів владних повноважень,
які застосовують у своїй управлінській адміністративній діяльності нормативноправовий акт, що містить зазначену норму права. Обов`язковою для зазначених осіб
є правова позиція, викладена в мотивувальній частині постанови Верховного Суду
щодо застосування норми матеріального права, яка неоднаково застосована у рішеннях суду (судів) касаційної інстанції у подібних правовідносинах.
Таким чином, обов`язок судів полягає у тому, що вони, розглядаючи спори у
правовідносинах, подібних до тих, щодо яких винесена постанова Верховного
Суду, повинні застосовувати норму матеріального права так само, як її застосовано Верховним Судом. Так само, суб’єкти владних повноважень при застосуванні нормативно-правового акта, який містить зазначену норму, повинні її
застосовувати таким чином, як її застосував Верховний Суд.
Крім того, суди зобов’язані привести свою судову практику у відповідність
із рішеннями Верховного Суду України. Це означає, що уся майбутня судова
практика має бути зорієнтована на правову позицію, яка міститься в постанові Верховного Суду. Втім, цей припис не означає, що з винесенням постанови
Верховного Суду з`являється підстава для перегляду усіх раніше ухвалених рішень судів першої, апеляційної чи касаційної інстанції. Тобто, обов`язкова сила
постанов Верховного Суду не може бути поширена на судові рішення, які були
ухвалені судами до оприлюднення (чи доведення до судів в інший спосіб) постанови Верховного Суду.
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Господарський суд як суб’єкт
процесуальних правовідносин
у справах про банкрутство
Розгляд справ про банкрутство в Україні віднесено до підвідомчості господарських судів, які за своєю правовою природою є спеціалізованими судовими
установами. А.Й. Осетинський до основних елементів спеціалізації у системі
судів загальної юрисдикції відносить специфічну сукупність процесуальних
правил та інституційних форм, а її метою вважає забезпечення усталеного,
передбачуваного та якісного правозастосування [1, 21].
Основними ознаками господарської юрисдикції як системи спеціалізованих
судових установ є: організаційна єдність при диференціації функції правосуддя
стосовно різних ланок спеціалізованих судів; єдиний предмет судового захисту
і судової діяльності; єдина процесуальна форма і процесуальне законодавство,
що регламентує процесуальний порядок розгляду та розв’язання юридичних
справ [2, 312].
Судова практика свідчить про те, що справи про неспроможність (банкрутство) є однією із найбільш складних категорій справ, яка розглядається в господарських судах. Справи про банкрутство відрізняються широким складом
суб’єктів, тривалістю строків судового провадження, високим рівнем конфліктності. Всі ці обставини не можуть не впливати на положення господарського
суду у справі про банкрутство і не визначати його особливостей.
Господарський суд та сторони (боржник і кредитори) є обов’язковими
суб’єктами процесуальних правовідносин у справах про банкрутство.
Господарський суд є не тільки обов’язковим, але й основним суб’єктом процесуальних правовідносин, оскільки, відповідно до ст.124 Конституції України,
суд наділений виключною компетенцією щодо здійснення правосуддя [3].
Головним для характеристики діяльності суду є саме здійснення правосуддя,
тобто обов’язку суду перед державою і особами, які беруть участь у справі, здійснювати розгляд і вирішення судових справ, застосовувати норми права, а за
наявності підстав – і державний примус.
Завданням суду при здійсненні правосуддя є забезпечення кожному права
на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих
Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України [4].
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Розгляд справ про банкрутство в Україні здійснюється місцевим господарським судом у складі одного професійного судді. У ряді випадків, якщо справа
є складною, для її розгляду додатково залучаються два професійних судді.
Слід звернути увагу на те, що законодавство окремих країн передбачає розгляд справ про банкрутство в складі трьох суддів. Так, відповідно до норм
Закону Республіки Польща про неспроможність і реорганізацію від 28 лютого
2003 р., провадження у справі порушується судом в складі трьох професійних
суддів. Після визнання боржника банкрутом справа розглядається одноособово одним із суддів, за виключенням вирішення особливо важливих питань [5,
486]. На наш погляд, в Україні може бути запроваджений колегіальний розгляд
окремих питань у справі про банкрутство, зокрема, для затвердження плану
санації, визнання боржника банкрутом та затвердження ліквідаційного балансу банкрута.
На думку О.М. Бірюкова, специфіка справ про банкрутство полягає в тому,
що частіше у судовому провадженні вирішуються більше економічних проблем, ніж правових, а тому від суддів вимагаються знання у сфері фінансів та
економіки для кваліфікованого розгляду справ [6, 60]. Варто погодитись, що
розгляд справ про банкрутство потребує від суддів не тільки високої юридичної кваліфікації, але і знань у галузі фінансового аналізу.
Діяльність господарського суду відбувається у певній процесуальній формі.
При розгляді будь-яких спорів та справ господарський суд вчиняє процесуальні дії з усіх питань, що виникають в ході господарського процесу на всіх його
стадіях. Ця діяльність господарського суду, його судження, у тому числі і по
суті питання, яке розглядається, носять владний характер і находять своє відображення та закріплення у формі судових актів.
Провадження у справі про банкрутство порушується на підставі заяви про
визнання боржника банкрутом. Отже, перед господарським судом, насамперед,
ставиться питання встановлення факту неспроможності боржника і прийняття
відповідного рішення. Саме рішення господарського суду (у формі постанови)
про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури є формальним закріпленням результату вирішення справи про банкрутство.
Постанова про визнання боржника банкрутом створює відповідні правові
наслідки, стає завершальною ланкою юридичного складу правовідношення
неспроможності.
Відповідно до ч.1 ст.22 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі — Закон), господарський
суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом у випадках, передбачених цим Законом [7]. У постанові про визнання боржника банкрутом господарський суд обов’язково зазначає про відкриття ліквідаційної процедури та
призначення ліквідатора боржника.
Крім судового рішення, яке приймається у вигляді постанови, в процесі розгляду справи про банкрутство господарський суд виносить судові акти у вигляді ухвал. Традиційно вважалось, що ухвалами вирішуються процесуальні
питання, які виникають протягом провадження у судовій справі. Проте аналіз
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змісту Закону про відновлення платоспроможності боржника дозволяє зробити висновок, що в окремих випадках ухвалами вирішуються матеріально-правові питання, які виникають під час розгляду справи про банкрутство. Так,
розглядаючи заяви кредиторів з вимогами до боржника (ч.2 ст.15 Закону), суд
встановлює обґрунтованість вимог кредиторів, тобто вирішує питання по суті,
і відповідне рішення суду відображається в ухвалі про визнання (повне або
часткове) чи відхилення вимог кредиторів. Іншим прикладом є ухвала, що
виноситься за результатами розгляду судом скарг на дії арбітражного керуючого-ліквідатора (ч.4 ст.24 Закону). В даному випадку суд визнає дії арбітражного
керуючого неправомірними, задовольняючи скаргу, або відмовляє в її задоволенні. Матеріально-правові вимоги розглядаються господарським судом також
у випадках, передбачених ч.11 ст.17 та ч.1 ст.25 Закону, під час розгляду заяв
керуючого санацією або ліквідатора про визнання недійсними угод боржника
із спеціальних підстав, встановлених цим Законом. При розгляді вказаних
питань в провадженні у справі про банкрутство, фактично в одному загальному
процесі виникає ряд інших процесів. Результат вирішення поставленого питання в окремому процесі оформлюється ухвалою суду, а не рішенням, як би це
здійснювалося в позовному провадженні. А.М. Синякіна справедливо вважає,
що зазначені ухвали суду мають складну правову природу та є із зовнішньої
сторони (за формою) ухвалами, а з внутрішньої (за змістом) – рішеннями [8,
171-172]. Традиційно в науці процесуального права визнається, що рішення у
справі може бути лише одне, прийняте по закінченню її розгляду. В зв’язку з
цим, усі інші судові акти, які виносяться в ході розгляду справи, можуть називатися тільки ухвалами. Такий підхід процесуалістів залишився незмінним і в
конструкції Закону.
З урахуванням наведених обставин, в провадженні у справах про банкрутство може бути виділений, поряд з іншими, додатковий критерій класифікації
ухвал, а саме в залежності від того, які питання вирішуються даною ухвалою:
процесуальні або матеріально-правові.
Господарський суд у справах про банкрутство має широкі повноваження.
Більшість дій учасників провадження у справі підконтрольні господарському
суду, який розглядає справи. Деякі із цих дій набувають юридичної сили тільки
після відповідного схвалення судом (затвердження мирової угоди та плану
санації, призначення арбітражних керуючих).
У справах про банкрутство суд має специфічні завдання, до яких, крім захисту прав і охоронюваних законом інтересів учасників провадження, слід віднести:
- забезпечення законності, ефективності та оперативності проведення процедур банкрутства;
- захист публічного інтересу в справедливому задоволенні вимог усіх кредиторів
та відновленні платоспроможності боржника.
Специфічні завдання суду у справах про банкрутство зумовлюють особливість функцій суду у таких справах. Багатогранність та складність функцій, які
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здійснює господарський суд у справі про неспроможність, викликають в науковій літературі та на практиці дискусію про характер повноважень суду в провадженні у справах про банкрутство. На думку окремих авторів, особливістю
справ про банкрутство є виконання господарським судом функцій, не пов'язаних
із здійсненням правосуддя, а саме – функцій адміністративного характеру. До
таких функцій, зокрема, відносять контроль господарського суду за діяльністю
арбітражного керуючого, розгляд скарг на його дії, заслуховування його звітів
та ін. [9, 78].
Російський фахівець М.І. Клєандров звернув увагу на змішання повноважень судів та органів виконавчої влади під час розгляду справ про банкрутство
[10, 20].
М.В. Телюкіна дотримується точки зору, що справи про банкрутство є різноплановими, а тому мають комплексний характер [11, 10]. З цією думкою варто
погодитись, оскільки господарський суд здійснює правосуддя постійно, у тому
числі, коли призначає арбітражного керуючого чи затверджує звіт про його
роботу. При цьому ухвали, винесені за результатами розгляду усіх питань, що
виникають в процесі розгляду справи, мають бути законними та обґрунтованими. Таким чином, будь-які процесуальні дії господарського суду в провадженні
у справах про банкрутство є здійсненням правосуддя, оскільки вони спрямовані на винесення законних і обґрунтованих судових рішень.
Саме із здійсненням правосуддя пов’язана наявність у суду контрольних
функцій за всіма діями, які вчиняються учасниками провадження у справі про
банкрутство.
В.В. Добровольська вважає, що господарський судовий контроль полягає у
встановленні жорсткої дисципліни договірних відносин, перешкоджанні економічному свавіллю чиновників, цивілізованому здійсненню процесу банкрутства та захисту інтересів і прав підприємців [12, 70].
На думку Б.М. Полякова, контролюючі функції господарського суду полягають:
— у констатації (визнанні) наявності чи відсутності у кредиторів грошових
вимог до боржника;
— у перевірці відповідності вимогам законодавства прийнятих кредиторами
документів шляхом затвердження плану санації та мирової угоди;
— у перевірці відповідності вимогам законодавства кандидатури арбітражного керуючого шляхом призначення його на посаду, а також в оцінці
його роботи шляхом затвердження звітів керуючого санацією чи ліквідатора [13, 184].
Суд є основним суб’єктом у справах про неспроможність не тільки за українським законодавством. Розгляд справ про неспроможність у Німеччині побудовано на тісному співробітництві судді, його помічника і конкурсного керуючого. Суддя вирішує найбільш важливі питання, пов’язані з рухом провадження у справі: його порушення, повернення заяви, визнання боржника неспроможним та інше. Обов’язками помічника судді є забезпечення безперешкодного руху провадження у справі, ведення зборів кредиторів, розгляд передбачених
Українське комерційне право №11, 2011

53

Ігор Вечірко

законом скарг [14, 365]. До важливих задач суду в процедурі неспроможності
відноситься нагляд за діяльністю конкурсного керуючого, який на вимогу суду
зобов’язаний надавати ті чи інші відомості та звіти про стан справ. Суд може
накласти штраф або відсторонити конкурсного керуючого у випадку невиконання ним своїх обов’язків.
Німецький фахівець суддя Аксель Херхен справедливо вважає, що обов’язок
суду по здійсненню нагляду за діями конкурсного керуючого є необхідною
компенсацією втрати кредиторами та боржником певних прав при здійсненні
провадження у справах про неспроможність. При цьому він звертає увагу на
необхідність дотримання загального принципу, що держава повинна наглядати
за тим, кому вона передає чуже майно для здійснення управління ним [15, 95].
На думку Г.Ф. Шершеневича, суд поставлений над конкурсним управлінням як
контролюючий орган не для того, щоб перевіряти доцільність його господарських
розпоряджень, а для того, щоб перевіряти законність цих розпоряджень [16, 307].
Поряд з проблемою визначення характеру повноважень господарського суду
досить актуальною є проблема публічності і відкритості судового процесу під час
розгляду справ про банкрутство. Публічний характер розгляду надає учасникам
провадження у справі гарантії, що правосуддя не буде здійснюватися без його
публічного висвітлення. Таким чином, публічність сприяє забезпеченню прозорості здійснення правосуддя та справедливому судовому розгляду справи.
М.В. Телюкіна зазначає, що публічність властива кримінальному процесу.
Для цивільного і господарського процесу публічність є виключенням із правил.
Оскільки, на її думку, основна роль в провадженні належить зацікавленим особам, то справа втрачає характер публічності [17, 70].
Більшість дослідників вважає, що тільки гласний публічний суд може
об’єктивно вирішувати питання визнання підприємств-боржників неспроможними. О.М. Бірюков, з огляду на задеклароване прагнення України стати
активним учасником світового співтовариства, звертає увагу на необхідність
дотримання, у тому числі в законодавстві про банкрутство, таких принципів, як
гласність, публічність, відкритість процедур, підзвітність призначених професійних осіб [18, 177].
На нашу думку, публічність (гласність) є одним із основних принципів як
цивільного, так і господарського процесів. В зв’язку з цим, розглядаючи справи
про банкрутство, суд має дотримуватися загальних правил, передбачених ГПК,
пов’язаних із гласністю розгляду справи.
Відповідно до ст. 4-4 ГПК України, вирішення спорів у господарському суді
є відкритим, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної, комерційної та банківської таємниці, або коли проти цього є обґрунтовані заперечення однієї чи обох сторін [19]. Оскільки загальні норми ГПК
застосовуються під час розгляду справ про банкрутство, зацікавлені особи
мають право заявити клопотання стосовно розгляду справи у закритому судовому засіданні.
Розглядаючи справу про банкрутство, необхідно враховувати, що, відповідно до ч.4 ст.23 Закону про відновлення платоспроможності боржника, не дозво-
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ляється опублікування або розголошення іншим чином відомостей стосовно
визнання боржника банкрутом до дня прийняття господарським судом відповідної постанови.
Судова практика свідчить, що кожна справа про банкрутство потребує індивідуального підходу до її розгляду, врахування значної кількості обставин, які
впливають на рух справи. Зазначені умови не дозволяють законодавцю детально врегулювати відносини неспроможності. В зв’язку з цим, правове регулювання відносин неспроможності має забезпечуватися наданням господарському суду достатніх можливостей для застосування суддівського розсуду.
Необхідність більш широкого суддівського розсуду у справах про банкрутство
Г.Ф. Шершеневич обґрунтовував зокрема тим, що змагальні начала в конкурсному процесі мають більш вузькі межі застосування, ніж в позовному процесі.
Пояснюється це, крім іншого, тим, що неспроможність охоплює суспільний
інтерес, а тому не може бути надана вільному огляду кредиторів [13, 307].
Питання про допустимість суддівського розсуду в юридичній науці вирішувалось неоднозначно. Противники застосування суддівського розсуду звертали
увагу на можливість в такому випадку суддівського свавілля, оскільки невизначеність і неясність права стає одним із принципів. На думку В.М. Ткачова, лише
закон може бути джерелом судового рішення, а допущення необмеженої свободи
суддівської правотворчості означає підрив сили законодавства [20, 111].
Законодавство окремих країн передбачає значні можливості для суду діяти
під час розгляду справ про неспроможність на свій розсуд. Так, за законодавством Франції суд може прийняти рішення про початок процедури неспроможності за власною ініціативою або на підставі інформації представників трудового
колективу, адміністрації підприємства чи прокурора [21, 52]. Законодавство про
банкрутство США передбачає, що суд схвалює план реорганізації у випадках,
якщо за нього проголосували кредитори або він визнаний судом як «справедливий та достатній», щоб виплатити кредиторам борги згідно з «пріоритетним
правилом». За цим правилом всі борги повинні виплачуватись повністю, навіть
за рахунок капіталу акціонерів. Кредитори стають власниками компанії, доки їм
не виплатять сповна або не буде досягнуто іншої домовленості [22, 497-498].
Нині діючий український закон не виключає можливості застосування суддівського розсуду під час розгляду справ про банкрутство. Так, відповідно до ст.12
Закону, господарський суд має право, у тому числі за своєю ініціативою, вживати
заходів щодо забезпечення вимог кредиторів, обираючи відповідний захід. На
свій розсуд, згідно зі ст.13 Закону, господарський суд вирішує питання про час
введення процедури розпорядження майном (під час порушення справи про
банкрутство чи за результатами її розгляду в підготовчому засіданні).
Закон має визначати ті межі, в яких може діяти суд, приймаючи рішення на
свій розсуд. Вважаємо, законодавець має закріпити загальні умови визнання
боржника банкрутом, але визначити, що за наявності обставин, які свідчать про
можливість боржника відновити свою платоспроможність, суд має право не
визнавати боржника банкрутом. Суддівський розсуд слід допустити також під
час винесення інших судових рішень у справі про банкрутство. Так, у випадку,
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коли комітет кредиторів звертається з клопотанням про відкриття процедури
санації, але є підстави вважати, що платоспроможність боржника не буде відновлена, суд має бути наділений повноваженнями відмовити у запровадженні
процедури санації. Згідно з діючим законом, господарський суд пов’язаний з
рішенням комітету кредиторів, що не завжди узгоджується з вимогами процесуального законодавства про необхідність повного дослідження поданих доказів і врахування всіх обставин справи.
Необхідність суддівського розсуду у справах про банкрутство пояснюється
особливим характером конкурсних відносин. Під час розгляду справи про банкрутство не може бути не тільки єдиної думки всіх учасників провадження, але
і єдиної думки всіх кредиторів. У зв’язку з цим необхідно розуміти, що права
кредитора чи боржника в умовах неспроможності знаходяться в системі прав
інших учасників конкурсних відносин і в стані конфлікту інтересів [23, 156].
В радянський період одним з принципів цивільного процесуального права
був принцип процесуальної активності суду. Цей принцип передбачав право
суду контролювати розпорядження сторонами та іншими особами, які беруть
участь у справі, належними їм матеріальними та процесуальними правами,
активно втручатися в матеріально-правові відносини сторін з метою забезпечення законності, інтересів держави [24, 168]. Сучасне цивільне процесуальне
право та господарське процесуальне право не передбачають відповідних повноважень суду. Проте окремі аспекти активності суду в процесі збереглися, але всі
вони втілені або у принципі публічності, або у принципі змагальності [25, 37].
Аналізуючи питання про обсяг повноважень суду в конкурсному механізмі,
В.В. Джунь зазначає наявність тенденції у судовій практиці, яку він визначає
як судовий активізм. Активність судів полягає в їх намаганні вийти за межі
окреслених законом повноважень і прийняти рішення у справі свавільно, тобто
без дотримання підстав чи передумов, визначених Законом. Прикладами судового активізму є, зокрема, випадки, коли суди призначають конкретну процедуру або призначають чи усувають арбітражного керуючого без клопотання
комітету кредиторів, якщо таке клопотання є необхідним згідно з приписами
Закону [26, 318-319].
Ігнорування з боку суду окремих вимог Закону про відновлення платоспроможності боржника призводить до порушення прав та охоронюваних законом
інтересів учасників провадження у справі. На жаль, відомі випадки, коли за
допомогою суддівського корпусу відбувається незаконний перерозподіл власності, зриваються програми приватизації та чиняться інші протизаконні дії [27,
73]. Вважаємо, що розгляд справ про банкрутство у першій інстанції мають
здійснювати судді із досвідом роботи більше трьох років на посаді судді господарського суду з високими професійними, діловими та моральними якостями.
Важливе значення для виправлення помилок судів першої інстанції та забезпечення додержання прав учасників провадження у справі має діяльність судів
апеляційної та касаційної інстанцій. Для реалізації цих функцій в апеляційних
господарських судах були утворені судові палати з розгляду справ про банкрутство та відповідна судова палата у Вищому господарському суді України. На
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жаль, останнім часом відповідні судові палати були реорганізовані, внаслідок
чого справи про банкрутство переглядаються також суддями, які раніше не розглядали таких справ. Очевидно, що будь-які зміни в організації розгляду справ
мають бути спрямовані перш за все на забезпечення якісного правозастосування.
В.В. Джунь вважає, що на порядку денному стоїть необхідність запровадження в Україні спеціалізованих судів з юрисдикцією розгляду виключно
справ про неспроможність. При цьому, на його думку, є доцільним утворення
окремих судових установ з власною юрисдикцією і підсудністю на рівні першої
інстанції із залишенням їх в системі судів розширеної господарської юрисдикції [26, 238-239].
На нашу думку, на сучасному етапі розвитку держави є недоцільним створення спеціалізованих судів для розгляду справ про банкрутство. При цьому
визначальним фактором є не стільки необхідність значних фінансових ресурсів
для утворення таких судів, як неузгодженість концептуальних підходів щодо
подальшого реформування інституту неспроможності. Реформування законодавства про банкрутство має проводитись не хаотично, а системно, з метою
поліпшення правового регулювання відповідних правовідносин та позитивного впливу на економічні процеси в Україні.
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Застосування Закону України
«Про третейські суди»
у господарському судочинстві
Діяльність третейських судів та видання судами загальної юрисдикції справ
про видачу виконавчих документів на підставі рішень третейських судів викликає багато нарікань. З одного боку, третейське судочинство є визнаним у світі
потужним інструментом вирішення спорів, з іншого — на практиці часто використовується для порушення прав суб’єктів правовідносин та зловживань. Так,
українські третейські суди масово визнавали дійсними незаконні договори про
відчуження нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, об’єктів самочинного та незавершеного будівництва
тощо. Часто траплялися випадки прийняття третейськими судами рішень проти
осіб, які не є сторонами третейської угоди, зокрема проти державних органів.
Зазначені проблеми законодавець спробував вирішити шляхом обмеження у
Законі України «Про третейські суди» (далі – Закон) компетенції третейських
судів. Так, Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо діяльності третейських судів та виконання рішень третейських
судів» від 05.03.2009 №1076-VI передбачено, що третейські суди не можуть розглядати, зокрема, справи у спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні
ділянки (доповнення ст.6 Закону пунктом 7) та справи, за результатами розгляду
яких виконання рішення третейського суду потребуватиме вчинення відповідних дій органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами та іншими суб’єктами під час здійснення ними
владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень (доповнення ст.6 Закону пунктом 13). Водночас
видається, що доповнення ст.6 Закону пунктом 13 було взагалі зайвим чи навіть
шкідливим. Дійсно, з одного боку, третейський суд і так не може зобов’язати
зазначені органи з огляду на п.6 ст.6, згідно з яким третейським судам не підвідомчі справи, однією із сторін в яких є орган державної влади, орган місцевого
самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт під час здійснення ним владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому
числі на виконання делегованих повноважень, державна установа чи організація,
казенне підприємство. З іншого боку, виконання рішення третейського суду про
присудження як раз потребує вчинення відповідних дій державною виконавчою
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службою, що нібито забороняє п.13 ст.6. Що ж до доповнення ст.6 Закону пунктом 7, то і воно видається невдалим. З одного боку, для виключення з підсудності третейських судів земельних справ не було б ніяких підстав, якби державні
суди не сприяли шкідливій практиці третейських судів шляхом видання виконавчих документів у випадках, коли такі документи видаватись не повинні. З
іншого боку, правило про те, що третейські суди не можуть розглядати справ у
спорах щодо нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, строго кажучи, не
стосується таких поширених зловживань, як визнання дійсними незаконних
договорів про відчуження нерухомого майна, оскільки це спори саме щодо
зобов’язальних договорів, а не щодо нерухомого майна.
Видається, що шлях законодавчого обмеження компетенції третейських
судів є неадекватним способом вирішення проблеми, яка насправді полягає у
поширеності неналежної судової практики державних судів щодо рішень третейських судів. Численні приклади можна знайти в узагальненні, виконаному
Л.І. Охрімчуком та О.Є. Бурлаєм1 (втім, з більшістю висновків цих авторів
погодитися важко). Зокрема, непоодинокими є випадки необґрунтованої видачі виконавчих документів на рішення третейських судів за наявності підстав
для відмови у відкритті провадження у справі або для відмови в такій видачі.
Вважаємо, що у разі дотримання належних підходів державних судів до
застосування законодавства, що стосується третейського судочинства, останнє
може і повинне позбутися своїх негативних рис. Основні правові підходи, на
наш погляд, мають полягати у такому.
1. Вирішуючи питання про правову природу ухвали про видачу виконавчого документа, варто взяти до уваги усталену практику Європейського суду з
прав людини, відповідно до якої право на справедливий суд, передбачене п.1
ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, було б ілюзорним, якби правова система Договірної держави допускала, щоб остаточне
судове рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на шкоду одній із
сторін (див., наприклад, рішення у справі «Горнсбі проти Греції» від 19 березня
1997 року). З цього випливає, що оскільки саме від компетентного суду, який
розглядає заяву про видачу виконавчого документа, залежить допущення примусового виконання рішення третейського суду, то як раз ухвала про видачу
виконавчого документа і є остаточним судовим рішенням, яким вирішується
спір між сторонами. Тому така ухвала має ту саму правову природу, що і рішення суду у цивільній або господарській справі.
Відтак до відносин, пов’язаних з провадженням у справі про видачу виконавчого документа господарськими судами, слід застосовувати загальні правила
Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК) щодо позовного
провадження та ухвалення рішення суду у господарській справі, якщо Законом
«Про третейські суди» або ГПК не передбачені певні спеціальні правила.
Зокрема, підлягають застосуванню загальні правила про порушення провадження у справі, про порядок ведення засідання, про апеляційне та касаційне
оскарження тощо. Тому вірною видається позиція Верховного Суду України,
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який, розглянувши справу за касаційною скаргою ТОВ «СП МДМ» про скасування ухвали про видачу виконавчого документа на рішення третейського суду,
дійшов висновку, що такі ухвали можуть бути оскаржені2.
Законом «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу
України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого
документа на примусове виконання рішення третейського суду» від 3 лютого
2011 року № 2980-VI до ГПК внесено низку змін та доповнено його новим Розділом XIV-1 «Провадження у справах про оскарження рішень третейських
судів та про видачу виконавчих документів на примусове виконання рішень
третейських судів». Цими змінами вирішено цілу низку питань, що викликали
труднощі при вирішенні справ про видачу виконавчого документа. Так, частиною першою ст.122-11 встановлено, що «За результатами розгляду заяви про
видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського
суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу про видачу виконавчого документа або про відмову у видачі виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду за правилами, передбаченими цим
Кодексом для прийняття (ухвалення) рішення». Водночас зазначені новели,
звичайно, можуть допускати неоднозначне розуміння, бо неоднозначність, як
відомо, притаманна будь-якій мові, зокрема і юридичній (що є різновидом ділового стилю національної мови). Так, у ч.ч. 3, 4, 5 ст.122-11 містяться певні правила про апеляційне оскарження ухвали господарського суду про відмову у
видачі виконавчого документа; у ч.6 ст.122-11 зазначено: «У разі подання апеляційної скарги ухвала господарського суду набирає законної сили після розгляду справи господарським судом апеляційної інстанції», тобто без уточнення — чи йдеться лише про ухвалу господарського суду про відмову у видачі
виконавчого документа, чи також про ухвалу про видачу виконавчого документа; про касаційне оскарження таких ухвал у ст.122-11 не згадується взагалі.
Тому неочевидними можуть виявитись відповіді на питання про можливість
апеляційного оскарження ухвал про видачу виконавчого документа та касаційного оскарження ухвал про видачу виконавчого документа або відмову у його
видачі. Виходячи з викладеного вище видається, що такі відповіді мають бути
позитивними.
2. Судові рішення, що приймаються по суті спорів, які виникають між
юридичними та фізичними особами з цивільних чи господарських правовідносин, поділяються (відповідно до поділу позовів у процесуальному значенні3) на
три групи: рішення про присудження, рішення про перетворення правовідношення та рішення про визнання.
Рішення про присудження направлені на примусове виконання відповідачем свого обов’язку на користь позивача (наприклад, рішення про стягнення з
відповідача коштів, відібрання у відповідача речі).
Рішення про перетворення правовідношення направлені на встановлення,
зміну або припинення правовідношення за участю позивача та відповідача
(наприклад, рішення про укладення договору, про розірвання договору, про
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зміну умов договору, про перехід права власності, про визнання дійсним договору на підставі ч.2 ст.220 ЦК України, якщо одна із сторін ухилилася від його
нотаріального посвідчення).
Рішення про визнання направлені на прояснення спірного правовідношення
за участю позивача та відповідача (наприклад, рішення про визнання існуючого права).
З перелічених трьох груп судових рішень лише рішення з першої групи
(рішення про присудження) підлягають примусовому виконанню. Рішення
про перетворення правовідношення безпосередньо встановлюють, змінюють
або припиняють правовідношення за участю позивача та відповідача, а тому не
потребують примусового виконання. Рішення про визнання лише констатують
наявність певного правовідношення за участю позивача та відповідача, а тому
також не потребують примусового виконання. Відтак лише на підставі рішень
з першої групи мають видаватися виконавчі документи. На підставі рішень
другої та третьої груп (про перетворення правовідношення та про визнання)
виконавчі документи видаватись не можуть.
Слід враховувати, що деякі судові рішення, що мають однакове формулювання резолютивної частини, можуть відноситися до різних груп рішень.
Наприклад, рішення про визнання права власності залежно від контексту може
означати або перехід права власності від відповідача до позивача (а тому відноситись до групи рішень про перетворення правовідношення), або визнання
права власності позивача, яке існувало до ухвалення судового рішення, але
оспорювалось відповідачем. Втім, в обох випадках судове рішення про визнання права власності не підлягає виконанню.
3. З викладеного вище випливає, що заява про видачу виконавчого документа на підставі рішення третейського суду, яке не підлягає виконанню, не
підлягає розгляду в судах. Тому видається, що господарським судам слід відмовляти у прийнятті заяви у такій справі на підставі п.1 ч.1 ст.62 ГПК України,
а якщо провадження у справі порушено, — припиняти провадження у справі на
підставі п.1 ч.1 ст.80 ГПК України.
Зокрема, не підлягають розгляду в судах справи про видачу виконавчого
документа на підставі рішення третейського суду про визнання дійсними договорів; про визнання права власності тощо.
4. Якщо рішенням третейського суду вирішено питання про права і
обов’язки особи, яка не була стороною третейської угоди, слід вважати, що цим
рішенням вирішені питання, які не передбачені або виходять за межі третейської угоди. Тому це є підставою для відмови у видачі виконавчого документа
на підставі п.4 ч.6 ст.56 Закону незалежно від того, чи було скасоване рішення
третейського суду (зокрема на підставі п.5 ч.3 ст.51 Закону, п.5 ч.2 ст.122-5
ГПК), чи не було.
З викладеного випливає, що доповнення (Законом України від 05.03.2009 р.
№ 1076-VI) ч.6 ст.56 Закону пунктом 9 (який передбачає таку підставу для від-
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мови в задоволенні заяви про видачу виконавчого документа, як вирішення
третейським судом питання про права і обов'язки осіб, які не брали участь у
справі) було абсолютно зайвим, бо гіпотеза цього п.9 повністю охоплюється
гіпотезою п.4. Встановлення поряд із загальним правилом нібито спеціального,
яке, проте, встановлює те саме регулювання, що і загальне, є юридико-технічною помилкою.
Принагідно зазначимо, що і майже дослівне переписування ч.3 ст.51 та ч.6
ст.56 Закону відповідно до ч.2 ст.122-5 та ч.1 ст.122-10 ГПК, тобто створення
дублювання, також демонструє вкрай негативну тенденцію, бо дублювання
створює підґрунтя для суперечностей у законодавстві та не відповідає відомому4 континентальному принципу законодавчої економії.
5. Відповідно до п.5 ч.6 ст.56 Закону України “Про третейські суди” підставою для відмови у видачі виконавчого документа є визнання компетентним
судом третейської угоди недійсною, відповідно до п.5 ч.1 ст.122-10 ГПК господарський суд відмовляє у видачі виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду, якщо третейська угода визнана недійсною. Цими
положеннями встановлено правило, що має застосовуватись до оспорюваних
третейських угод, зокрема таких, що мають дефекти волі чи волевиявлення.
6. Якщо третейська угода є нікчемною, тобто такою, що є недійсною в
силу закону, то підставою для відмови у видачі виконавчого документа є п.4 ч.6
ст.56 Закону, п.4 ч.1 ст.122-10 ГПК. При цьому за аналогією ч.2 ст.215 ЦК України визнання нікчемної третейської угоди недійсною судом не вимагається,
тому така третейська угода є недійсною незалежно від того, чи була вона оскаржена до суду.
Відповідно до положень ст.5 Закону, спір, який виникає з цивільних чи господарських правовідносин (крім випадків, передбачених законом), може бути
переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами третейської угоди, яка відповідає вимогам цього Закону. Отже, за наявності між сторонами третейської угоди, яка не відповідає вимогам цього Закону, спір не
може бути переданий на розгляд третейського суду. Іншими словами, третейська угода, яка не відповідає вимогам цього Закону, є нікчемною.
Зокрема, нікчемною є третейська угода, що містить умову про вирішення у
третейському суді спору щодо здійснення певними органами державної влади,
місцевого самоврядування або третіми особами певних дій (наприклад, по
оформленню та реєстрації певного майна чи прав на нього).
7. В Законі встановлюється вимога щодо повідомлення про час і місце
розгляду заяви про видачу виконавчого документа на рішення третейського
суду лише сторін третейського розгляду (ч.1 ст.56 Закону).
Видається, що визначаючи коло осіб, які мають брати участь в розгляді справи про видачу виконавчого документа і повідомлятися судом про розгляд такої
справи, слід виходити з того, на кого за рішенням третейського суду покладені
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певні обов’язки. Якщо рішенням третейського суду покладені обов’язки лише
на сторін третейської угоди, то лише їх і слід повідомляти про час і місце розгляду заяви. Якщо ж рішенням третейського суду покладені обов’язки на особу,
яка не є стороною третейської угоди, то ця особа фактично є відповідачем у
третейському розгляді, навіть якщо третейський суд помилково визначив її як
третю особу або взагалі не залучив до участі у справі та не повідомив про розгляд справи. Така особа, звичайно, має розглядатись і як сторона у справі про
видачу виконавчого документа, а відтак і повідомлятися судом про час і місце
розгляду такої справи.
8. Відповідно до п.3 ч.2 ст.122-11 ГПК в ухвалі господарського суду про
видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського
суду мають бути зазначені, зокрема, дані про рішення третейського суду, за
яким заявник просить видати виконавчий документ. Що це мають бути за дані,
не розшифровується. Доцільним було би, що оскільки за ухвалою, якою задоволено заяву про видачу виконавчого документа, видається виконавчий документ, який має відповідати вимогам ст.18 Закону України «Про виконавче
провадження», зокрема п.4 ч.1 зазначеної статті, то в резолютивній частині
такої ухвали має бути зазначена частина рішення третейського суду, яка встановлює розмір грошової суми або інше майно, яке підлягає стягненню, або дії,
які підлягають виконанню або від виконання яких сторона має утриматися.
Подібного висновку дійшла і Президія Вищого господарського суду України
(далі – ВГСУ) у п.2.5 Рекомендацій Президії ВГСУ від 11.04.2005 №04-5/639
«Про деякі питання практики застосування господарськими судами Закону
України «Про третейські суди»».
При цьому важливо мати на увазі, що не можна зазначати в ухвалі про видачу наказу господарського суду, а тим більше в самому наказі, ті обов’язки, які
не передбачені рішенням третейського суду. Наприклад, якщо третейський суд
прийняв рішення лише про визнання права, господарський суд не може
«домислювати» таке рішення і з власної ініціативи зобов’язувати відповідача
здійснити певні дії, чи стягнути з нього майно, ні тим більше зобов’язати реєстратора зареєструвати право на майно.
9. Рішення третейського суду може бути оскаржене відповідно до ст.51
Закону, 122-1 ГПК незалежно від того, чи може бути виданий за таким рішенням виконавчий документ, чи ні.
10. Відповідно до п.1 ч.3 ст.51 Закону, п.1 ч.2 ст.122-5 ГПК непідвідомчість третейському суду розглянутої ним справи є підставою для скасування
рішення третейського суду.
Зокрема, непідвідомчими третейському суду є справи про вирішення спорів,
що виникають не з цивільних та господарських правовідносин, наприклад сімейних, трудових спорів, житлових спорів, вирішення питань публічного характеру,
зокрема спорів з організаціями, які здійснюють реєстрацію майна чи прав на нього.
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Непідвідомчими третейському суду є також справи за позовними заявами про
застосування способів захисту, не передбачених законами України. Такими справами, зокрема, є справи про визнання права на одержання у відповідних органах
певних документів, бо у п.1 ч.2 ст.16 ЦК України, яким передбачений такий спосіб захисту, як визнання права, йдеться лише про право цивільне (ст.1 ЦК України); про визнання недобудованого об’єкту «нерухомим майном» або «рухомим
майном»; про присвоєння об’єктам літер чи поштових адрес; про визнання недійсними або такими, що втратили чинність, певних документів тощо.
11. При розгляді заяви про скасування рішення третейського суду необхідно враховувати, що нікчемність третейської угоди відповідно до п.2 ч.3 ст.51
Закону, п.2 ч.2 ст.122-5 ГПК є безумовною підставою для такого скасування.
12. Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України, органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами
України. Тому господарським судам не підвідомчі справи за заявами або позовами,
що передбачають здійснення господарськими судами дій, не передбачених законом, зокрема про затвердження рішення третейського суду, про визнання рішення
третейського суду недійсним, про скасування третейської угоди тощо.
13. На особливу увагу заслуговує проблема рішень третейських судів про
затвердження мирової угоди (ст.33 Закону). Виникає питання про те, чи може
господарський суд винести ухвалу про видачу наказу за таким рішенням третейського суду. Видається, що це питання варто розглянути разом з питанням
про можливість примусового виконання ухвали господарського суду про
затвердження мирової угоди.
Останнє питання має досить строкату історію. Зокрема, позиція ВГСУ, яка
втілена в судових рішеннях, так і відображена в рекомендаціях, змінювалась неодноразово. Так, роз’яснення Президії ВГСУ від 18.09.97 р. N 02-5/289 «Про деякі
питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України» було доповнено у 2002 році роз’ясненням Президії ВГСУ від 31.05.2002 р. N
04-5/609 новим підпунктом 3.9.6, де зокрема зазначено таке (абзац дев’ятий):
«У разі ухилення однієї із сторін від виконання мирової угоди наказ про примусове виконання не може бути видано, оскільки провадження зі справи господарським судом припинено. Однак інша сторона у цьому випадку не позбавлена права звернутися на загальних підставах з позовом про спонукання до
виконання мирової угоди».
Однак у 2008 році абзац дев’ятий підпункту 3.9.6 пункту 3.9 замінено абзацами дев’ятим-одинадцятим згідно з рекомендацією Президії ВГСУ від 25.04.2008
N 04-5/141:
«Наказ господарського суду про примусове виконання мирової угоди не
може бути видано, оскільки провадження зі справи припинено. У разі ж ухилення однієї зі сторін від виконання мирової угоди:
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якщо ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди відповідає вимогам статті 19 Закону України «Про виконавче провадження»,
то вона є виконавчим документом у розумінні пункту 2 частини другої
статті 3 названого Закону і підлягає виконанню державною виконавчою
службою; тому за наявності зазначеної умови позовна заява про спонукання до виконання мирової угоди не підлягає розгляду в господарських
судах;
якщо ж ухвала суду про затвердження мирової угоди не містить усіх
даних, зазначених у статті 19 названого Закону, то така ухвала не має статусу виконавчого документа, і інша сторона у справі не позбавлена права
звернутися з позовом про спонукання до виконання мирової угоди».

Остання позиція ВГСУ викликає подив: можливість чи неможливість примусового виконання ухвали суду ставиться у залежність від того, які дані вона
містить. При цьому навіть якщо стати на ту позицію, що така ухвала суду має
бути виконавчим документом, то все одно логіка ВГСУ залишається незрозумілою: виходить, що в разі, якщо ухвала не містить всіх даних, які на думку
ВГСУ надають ухвалі статусу виконавчого документу, заінтересована особа
вправі не оскаржити таку ухвалу, а звернутись з позовом до іншої сторони.
Не можна і не помітити, що підхід до ухвали господарського суду про затвердження мирової угоди тягне багато дуже незручних питань, зокрема про
наслідки нікчемності мирової угоди; про можливість визнання її недійсною,
наприклад із-за пороку волі (скажімо, якщо вона укладена під впливом насильства); про можливість зміни чи припинення сторонами цивільного правовідношення із мирової угоди.
Крім того, відповідно до п.2 ч.2 ст.3 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції, що діяла на момент формулювання цієї позиції ВГСУ,
наразі аналогічна норма міститься у п.2 ч.2 ст.17 зазначеного Закону) підлягають виконанню ухвали, постанови судів у цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах у випадках, передбачених законом, але ж
таких випадків законом не передбачено. Таким чином, видається, що примусове виконання ухвали господарського суду про затвердження мирової угоди не
відповідає закону.
Водночас слід взяти до уваги, що на момент затвердження мирової угоди
господарським судом ще не виник і не міг виникнути спір з цієї мирової угоди.
Відтак такий спір не розглядався і не міг розглядатися господарським судом на
момент затвердження мирової угоди. Звідси випливає, що припущення, ніби
затверджена судом мирова угода має примусово виконуватись, передбачає розгляд спорів з такої угоди не судом, а державним виконавцем5, що вочевидь
неприпустимо.
Відтак затверджена судом мирова угода має виконуватись сторонами добровільно, як і будь-який інший договір, а в разі виникнення спору з мирової угоди
він має вирішуватись у позовному провадженні в загальному порядку. Тому
ухвала господарського суду про затвердження мирової угоди не повинна роз-
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глядатись як виконавчий документ, а за такою ухвалою не повинен видаватись
наказ господарського суду.
Хотілося б нагадати підхід Касаційного департаменту Урядового Сената
(вищої судової інстанції Російської імперії) до вказаної проблеми. Касаційний
департамент у рішенні 1869 р. постановив, що на підставі мирових угод не може
видаватися виконавчий лист, і що виконання мирової угоди дає підставу для
нового позову6. При цьому зазначене рішення постановлене під час дії ст.1364
Статуту цивільного судочинства, згідно з якою судова мирова угода визнавалась рівносильною судовому рішенню, що вступило у законну силу. У літературі того часу панівною була думка, що судова мирова угода прирівнюється до
судового рішення тільки у тому значенні, що «сторони не мають права ні оскаржувати її, ні поновлювати справу на тих же підставах, але у всьому іншому
мирова угода не має нічого спільного з рішенням»7. Зазначений підхід і тлумачення норми закону, виходячи з викладеного вище, видаються цілком розумними і заслуговують наслідування.
Із зазначеного випливає, що рішення третейського суду про затвердження
мирової угоди тим більше не повинні розглядатись як виконавчі документи, а
господарським судам не слід виносити ухвал про видачу наказу за такими
рішеннями.
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