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практичний досвід

Суди мають сформувати єдиний та ефективний спосіб захисту
і відновлення порушених прав суб’єктів господарювання,
що стали боржниками за векселями, не підкріпленими зобов’язаннями
між сторонами

Спеціально
для «Судового вісника»

Становлення та формування вексель
них відносин в Україні розпочало свій
відлік ще у дев’яностих роках та супрово
джувалося прийняттям низки важливих
законів і підзаконних актів. Знаковою по
дією для України стосовно запроваджен
ня вексельних відносин стало прийнят
тя Верховною Радою України законів про
приєднання до Женевських конвенцій
1930 року, якими було запроваджено Уні
фікований закон про переказні векселі та
прості векселі, врегульовано деякі колізії
законів щодо вексельних відносин.
В умовах сучасних бізнес-процесів
роль векселя як фінансового інструменту
суттєво зростає, у зв’язку з чим суб’єкти
господарювання почали частіше вико
ристовувати векселі для здійснення роз
рахунків між собою.
У межах цієї публікації пропоную
детальніше дослідити правову природу
простих та переказних векселів.

ним нотаріусом емітованого векселя у не
платежі; 2) вчинення виконавчого напи
су нотаріуса на векселі про стягнення ви
значеної у ньому суми грошових коштів;
3) ініціювання виконавчого провадження
стосовно примусового стягнення грошо
вої суми за векселем, яке супроводжуєть
ся накладенням арешту на все майно та
рахунки «боржника».
При цьому в результаті вчинення та
ких протиправних дій боржник несе сут
тєві ризики незаконного позбавлення
права власності на майно та/або грошо
ві кошти, розміщені на банківських ра
хунках у порядку примусового виконання
виконавчого напису нотаріуса.
Водночас у так званих боржників ви
никає гостре питання щодо обрання
ефективної тактики захисту своїх прав

вими висновки суду апеляційної інстанції
про те, що зобов’язання за векселем має
підтверджуватися іншими, крім дійсного
векселя, документами. Тобто сама по собі
наявність у кредитора векселя презюмує
наявність в останнього права грошової
вимоги на суму, яка визначена у векселі.
Відтак, наявність такого правового
висновку ВС фактично може звести нані
вець ефективність такого способу захисту,
як визнання векселя недійсним з підстав
відсутності зобов’язань між сторонами.
Водночас поширеною є судова прак
тика, де предметом судового розгляду є
вимоги щодо визнання векселів такими,
що не мають вексельної сили у зв’язку з
наявністю «дефекту форми». ВС, розгля
даючи справу № 910/12782/17, у постанові
від 18 грудня 2018 року висловив правову

Товарність векселя
Відповідно до загальних приписів за
конодавства за простим векселем у особи,
яка його видала (векселедавця), виникає
безумовне зобов’язання сплатити визна
чену суму грошових коштів особі, на ко
ристь якої було видано такий вексель.
У свою чергу, правова природа пе
реказного векселя полягає в тому, що
обов’язок стосовно сплати визначеної
суми грошових коштів виникає у боржни
ка (трасата) на користь третьої особи (ре
мітента) за наказом кредитора ( трасант).
Разом із цим необхідно враховувати,
що прості та переказні векселі видаються
лише для оформлення грошового боргу
за фактично поставлені товари (виконані
роботи, надані послуги).
Наприклад, для видачі переказно
го векселя мають одночасно існувати
зобов’язання між сторонами, а саме:
— зобов’язання трасанта перед ремі
тентом стосовно повернення грошового
боргу за фактично поставлені товари, ви
конані роботи або надані послуги;
— зобов’язання трасата перед трасан
том, сума якого має бути не меншою, ніж
сума платежу за векселем.
Однак є випадки, коли векселі вида
ються взагалі за відсутності зобов’язань
між сторонами. Такі протиправні дії ши
роко відомі як різновид інструментів рей
дерських посягань на активи юридичних
чи фізичних осіб.
Алгоритм використання такого ін
струменту доволі простий та передбачає
всього три дії: 1) опротестування приват
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Необхідно враховувати, що прості та переказні векселі видаються лише
для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари
(виконані роботи, надані послуги)
та інтересів з понесенням при цьому міні
мальних втрат.
Як показує практика, незважаючи на
завантаженість судової гілки влади, для
захисту законних прав та інтересів так
званих боржників частіше використову
ють саме судовий спосіб захисту.

Судове відновлення порушених прав
Системний аналіз останньої судо
вої практики дає підстави стверджувати,
що на рівні Верховного Суду (ВС) ще не
сформовано єдиного та ефективного під
ходу до захисту порушених прав та інте
ресів так званих боржників, які стали за
ручниками ситуації щодо видачі стосов
но них векселя за відсутності будь-яких
зобов’язань між сторонами.
Так, у постанові від 17 травня 2018 року
у справі № 904/1169/17 ВС дійшов право
вого висновку, що чинне законодавство
не визначає наслідків недійсності вексе
лів, виданих за відсутності зобов’язань
між сторонами. Так, ВС визнав помилко

позицію, що Уніфікований закон про пе
реказні та прості векселі пов’язує виз
нання векселів такими, що не мають век
сельної сили, з підставами, пов’язаними
винятково з дефектом форми. Аналогічна
правова позиції викладена також у поста
нові ВС від 14 травня 2019 року у справі
№ 910/12179/17.
Таким чином, щоб незаконно виданий
вексель визнати в судовому порядку та
ким, що не має вексельної сили, необхідно
довести відсутність у векселі обов’язкових
реквізитів, які передбачені Уніфікованим
законом про переказні векселі та прості
векселі. При цьому необхідно враховува
ти, що до «дефектів форми» векселя мо
жуть, наприклад, належати відсутність
підпису особи, яка видає вексель, неза
значення організаційно-правової форми
юридичної особи, якщо така особа є емі
тентом векселя, чи незазначення найме
нування особи, якій або за наказом якої
має здійснюватись платіж.
Нарівні із зазначеним серед проана
лізованих судових рішень значний пласт

практики займають спори, пов’язані з ви
знанням виконавчих написів такими, що
не підлягають виконанню з підстав не
доведеності заявлених грошових вимог
та відсутності ознак безспірності забор
гованості.
Аналіз останньої судової практики
свідчить про те, що при вирішенні спору
про визнання виконавчого напису нота
ріуса таким, що не підлягає виконанню,
суд не обмежується лише перевіркою до
держання нотаріусом формальних про
цедур і факту подання стягувачем до
кументів, які згідно з постановою Кабі
нету Міністрів України підтверджують
безспірність заборгованості боржника.
Для належного розгляду згаданої кате
горії судових спорів необхідно перевіри
ти доводи боржника у повному обсязі та
встановити факт наявності чи відсутнос
ті заборгованості у боржника на момент
вчинення нотаріусом виконавчого напи
су. Така правова позиція викладена у пос
танові ВС від 23 січня 2018 року у справі
№ 310/9293/15-ц.
Згадану правову позицію треба оці
нювати позитивно, адже її можна пов
ноцінно використовувати «боржникам»
при оскарженні виконавчих написів но
таріуса, які були вчинені на векселях, об
ґрунтовуючи свої вимоги відсутністю
зобов’язань між сторонами та відсутніс
тю заборгованості.
Варто зауважити, що такі спори роз
глядаються в порядку господарського
чи цивільного судочинства за позова
ми «боржників» до стягувачів, а нота
ріуса варто залучати до участі у спра
ві як третю особу, яка не заявляє са
мостійних вимог щодо предмета спору.
Такий правовий висновок викладено
у постанові Великої Палати Верховно
го Суду від 14 серпня 2019 року у справі
№ 519/77/18.
Окрім того, до подачі позовної заяви
або після відкриття провадження у спорі
щодо визнання виконавчого напису но
таріуса таким, що не підлягає виконан
ню, доцільно звернутися із заявою про
вжиття заходів забезпечення позову шля
хом зупинення стягнення на підставі ви
конавчого напису нотаріуса. Своєчасне
вжиття заходів забезпечення позову у цій
категорії справ унеможливить передчасне
звернення стягнення на майно чи грошо
ві кошти «боржника».

Своєчасність виявлення
На превеликий жаль, реалії сього
дення вказують на те, що ніхто не може
бути на 100 % застрахований від можли
вих рейдерських посягань на власні ак
тиви, у тому числі стати заручником си
туації з незаконно виданим та нічим не
підкріпленим векселем. У такому фокусі
ключовим моментом є своєчасність вияв
лення загрози такого посягання, оскіль
ки саме від цього залежить обсяг втрат,
які може понести суб’єкт господарюван
ня, а також складність та результатив
ність дій щодо повернення такого активу.
Водночас сподіваємося, що найближчим
часом на рівні судів касаційної інстанції
буде впроваджено єдиний та ефективний
підхід до захисту та відновлення поруше
них прав суб’єктів господарювання, що
стали боржниками за векселями, які не
підкріплені ані зобов’язаннями між сто
ронами, ані документами, що підтвер
джують наявність заборгованості.

Сумнівна саморегуляція
Органи місцевого самоврядування не завжди дотримуються вимог закону,
приймаючи регуляторні акти, що ставить під сумнів легітимність таких актів
і є підставою для визнання їх нечинними в судовому порядку
Олена ГАВРИЛОВА
адвокат ЮК VB PARTNERS,
м. Київ
Спеціально
для «Судового вісника»
Органи місцевого самоврядування —
місцеві ради, їх виконавчі комітети (міс
цеві ради) — наділені широким колом
повноважень, які дозволяють їм прийма
ти відповідні акти, встановлюючи місцеві
правила регулювання окремих категорій
суспільних відносин (акти).
Щоб запобігти прийняттю неефек
тивних актів, в Україні є процедура, якої
місцеві ради повинні дотримуватись.
Встановлена вона Законом України «Про
засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності» (Закон).
Однак, приймаючи акти, деякі міс
цеві ради не завжди дотримуються вимог
Закону. Нерідко порушення процедури
прийняття актів ставить під сумнів їхню
легітимність і є підставою для визнання їх
нечинними в судовому порядку.
Розгляньмо типові порушення, які
допускаються при прийнятті актів.

ними та нечинними (постанова Верхов
ного Суду від 27 листопада 2018 року у
справі № 826/2507/18, постанова Верхов
ного Суду від 6 березня 2019 року у справі
№ 803/417/18).

Відсутність аналізу регуляторного
впливу
Аналіз регуляторного впливу покли
каний забезпечити надання розробни
ком акта відповіді на ключові питання,
такі як:
— чи справді є проблема, яку необхід
но врегулювати новим актом;
— чи дозволяє запропонований акт
розв’язати проблему з урахуванням усіх
альтернативних можливостей;

моє переконання, відсутність хоча б од
нієї відповіді на обов’язкове питання в
аналізі — це відсутність аналізу в цілому.

Порушення порядку та строків
опублікування проєкту акта
Наступним ключовим порушенням
у процедурі прийняття акта є відсутність
опублікування його проєкту до прийнят
тя. Обов’язковість цієї процедури вста
новлена статтею 13 Закону, а необхідність
кореспондується з таким принципом ре
гуляторної політики, як прозорість та
врахування громадської думки.
Суди вважають порушенням (1)
відсутність опублікування проєкту ак
та в цілому, (2) неналежний спосіб

Порушення принципів державної
регуляторної політики
Принципи державної регуляторної
політики (принципи) визначені у статті 4
Закону. Зокрема, це доцільність, адек
ватність, збалансованість, передбачува
ність, прозорість та врахування громад
ської думки. Вони є основою, фундамен
том для прийняття актів.
Недотримання принципів — типова
помилка, якої припускаються майже всі,
сприймаючи їх як декларативну норму.
Однак саме принципи є критерієм
оцінки акта з позиції:
— обґрунтованості втручання держав
ного регулювання у розв’язання наявної
проблеми, можливості розв’язання цієї
проблеми з прийняттям акта;
— врахування всіх допустимих альтер
натив регулювання з метою забезпечення
балансу між державними та приватними
інтересами;
— врахування думки громадськості.
Суть принципів має свій прояв у про
цедурі прийняття актів. До прикладу:
принцип передбачуваності відсилає до
обов’язку включити прийняття акта до
плану регуляторної діяльності місцевої
ради (стаття 7 Закону).
Формальне виконання процедури не
завжди є дотриманням принципів. У тому
ж прикладі: відсутність акта в плані регу
ляторної діяльності має наслідком пору
шення прав підприємств, оскільки не до
зволяє їм запланувати зміну в діяльності
чи поверненні додаткових витрат на ви
конання акта.
У свою чергу, суди визнають, що нех
тування принципами при прийнятті актів
є підставою для визнання їх протиправ

типравним та нечинним (постанова Ве
ликої Палати Верховного Суду від 8 трав
ня 2018 року у справі № 461/8220/13-а,
постанова Верховного Суду від 25 верес
ня 2018 року у справі № 428/7176/14-а,
постанова Верховного Суду від 16 жовтня
2018 року у справі № 522/7868/13).

Відсутність погодження Державної
регуляторної служби України
Направлення акта для отримання по
годження (пропозицій) Державної регу
ляторної служби України (ДРС) є окре
мим етапом прийняття акта.
Одним із головних завдань ДРС є за
хист прав та інтересів підприємств. Таке
завдання реалізується через процедуру
погодження проєктів актів, яка полягає
у перевірці дотримання принципів регу
ляторної політики та проведення повного
аналізу регуляторного впливу.
Обов’язкове погодження акта ДРС
передбачене Законом та Порядком під
готовки пропозицій щодо удосконален
ня проєктів регуляторних актів, які роз
робляються органами місцевого самовря
дування, який затверджений постановою
КМУ від 23 вересня 2014 року № 634.
Вимоги є імперативними і не можуть
бути порушені. Виняток є лише для вико
навчого комітету місцевої ради.
Суди вважають, що невиконання та
кого обов’язку є підставою для визнання
акта нечинним (постанова Третього апеля
ційного адміністративного суду від 6 лис
топада 2019 року у справі № 804/3740/18,
постанова Дніпропетровського апеляцій
ного адміністративного суду від 25 липня
2018 року у справі № 804/8091/17).

Порушення порядку публікації
нормативно-правового акта

Закон зобов’язує розробника регуляторного акта опублікувати проєкт
у місцевому друкованому ЗМІ
— яким чином акт впливає на під
приємства, на їхні витрати для виконан
ня акта;
— які позитивні наслідки та які проб
леми можуть виникнути у результаті
прийняття акта.
У статті 36 Закону зазначено, що за
відсутності такого аналізу місцева рада
не має права приймати акт. Відсутність як
аналізу, так і його публікації разом із про
єктом акта є підставою для визнання його
протиправним та нечинним (постанова
Верховного Суду від 8 серпня 2019 року у
справі № 500/2333/18, постанова Верхов
ного Суду від 22 серпня 2019 року у справі
№ 236/543/17).
Однак спірним є питання у ситуації,
коли аналіз здійснено неповно. До прик
ладу: не здійснено оцінку витрат, які по
несуть окремі категорії підприємств (ве
ликі, середні, малі). Це — порушення
Методики проведення аналізу впливу ре
гуляторного акта, затвердженої постано
вою Кабінету Міністрів України (КМУ)
від 11 березня 2004 року № 308.
У судовій практиці поки немає одно
значної думки щодо цієї проблеми. На

опублікування та (3) порушення строків
опублікування.
Якщо з відсутністю опублікування
проєкту все зрозуміло, то питання спосо
бу та строків є предметом дослідження та
аналізу судами.
Стаття 13 Закону зобов’язує розроб
ника акта опублікувати проєкт у місцево
му друкованому ЗМІ, засновником якого
він є. Лише у разі відсутності такого ЗМІ
дозволяється на вибір опублікувати або
на офіційному вебсайті, або у звичайному
місцевому друкованому ЗМІ. Опубліку
вання проєкту в інший спосіб визнається
судом порушенням процедури прийнят
тя акта. Таке порушення, на думку суду,
впливає на участь громадськості в обго
воренні проєкту акта.
Також стаття 9 Закону вимагає, щоб
проєкт акта було опубліковано не менш як
за один місяць та не більш як за три місяці
до його прийняття. Цей строк достатній
для того, щоб усі бажаючі висловити за
уваження та пропозиції до акта, а розроб
ник їх урахував. Тому недотримання по
рядку та строків опублікування проєкту
акта є підставою для визнання його про

Останнє, але не менш важливе пору
шення — порушення строків опубліку
вання вже прийнятого акта.
При прийнятті акта важливо зверта
ти увагу на строки та спосіб офіційного
його оприлюднення. На відміну від про
єкту, прийнятий акт оприлюднюється ви
нятково в місцевому друкованому ЗМІ
(стаття 12 Закону, стаття 22 Закону Укра
їни «Про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місце
вого самоврядування в Україні засобами
масової інформації»).
Варто зазначити, що питання, чи є
порушення процедури опублікування
акта підставою для визнання його нечин
ним, є неоднозначним. З одного боку, до
офіційного опублікування акт не набуває
законної сили (частина 5 статті 59 Зако
ну України «Про місцеве самоврядування
в Україні»), а з іншого — це заключна час
тина процедури його прийняття.
Суди все ж таки схиляються до дум
ки, що як неопублікування, так і пору
шення строків опублікування є порушен
ням процедури прийняття акта та є під
ставою для визнання його протиправним
та нечинним (постанова Великої Палати
Верховного Суду від 8 травня 2018 року у
справі № 461/8220/13-а, постанова Вер
ховного Суду від 17 грудня 2019 року у
справі № 1940/1662/18).
Наостанок відзначу, що це не всі по
рушення, які допускаються органами
місцевого самоврядування при прийнят
ті актів. Однак описані вище є найбільш
поширеними.

