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Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 23 грудня 2015 року 

у справі № 6-2587цс15

За змістом статті 993 ЦК України та статті 27 Закону

України «Про страхування» до страховика, який виплатив

страхове відшкодування за договором майнового

страхування, у межах фактичних затрат переходить право

вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала

страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за

завдані збитки.

Згідно зі статтею 1194 ЦК України особа, яка застрахувала

свою цивільну відповідальність, у разі недостатності

страхової виплати (страхового відшкодування) для повного

відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана оплатити

потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і

страховою виплатою (страховим відшкодуванням).



Статтею 15 ЦПК України передбачено, що кожна особа

має право на захист свого цивільного права в разі його

порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має

право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним

засадам цивільного законодавства.

Способи захисту цивільних прав та інтересів визначено в

частині другій статті 16 ЦК України.

Зі змісту наведених норм права можна зробити висновок

про те, що страховик, який виплатив страхове відшкодування

має право самостійно обирати спосіб захисту свого

порушеного права, зокрема право вимоги до винної особи

про стягнення коштів у розмірі виплаченого страховиком

відшкодування.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 02 грудня 2015 року 

у справі № 6-1341цс15

За змістом статей 11, 18 Закону України «Про захист прав споживачів»

до договорів зі споживачами про надання споживчого кредиту

застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в

договорах, зокрема про встановлення обов’язкових для споживача умов, з

якими він не мав реальної можливості ознайомитися перед укладенням

договору; надання продавцю (виконавцю, виробнику) права в

односторонньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд

або на підставах, не зазначених у договорі; передбачення зміни в будь-

яких витратах за договором, крім відсоткової ставки. Продавець

(виконавець, виробник) не повинен включати в договори зі споживачем

умови, які є несправедливими. Умови договору є несправедливими, якщо

всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс

договірних прав та обов’язків на шкоду споживача. Якщо положення

договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке

положення може бути змінене або визнане недійсним. Положення, що

було визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення

договору.



Закон України «Про захист прав споживачів» застосовується до спорів,

які виникли з кредитних правовідносин, лише в тому разі, якщо

підставою позову є порушення порядку надання споживачеві інформації

про умови отримання кредиту, типові процентні ставки, валютні знижки

тощо, які передують укладенню договору.

У справі, яка переглядається, суди встановили, що спірний кредитний

договір підписаний сторонами, які досягли згоди з усіх істотних умов

договору, мали необхідний обсяг цивільної дієздатності, а їх

волевиявлення було вільним і відповідало їхній внутрішній волі;

позивачка на момент укладення договору не заявляла додаткових вимог

щодо умов спірного договору та в подальшому виконувала його умови;

відповідач надав позивачці документи, які передували укладенню

кредитного договору, у тому числі й щодо сукупної вартості кредиту,

реальної процентної ставки; у додатках до кредитного договору

«Загальна вартість кредиту» та «Графік погашення кредиту», які

підписані позивачкою, міститься повна інформація стосовно умов

кредитування.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 13 січня 2016 року 

у справі № 6-931цс15

За частинами першою, другою статті 264 ЦК України перебіг позовної

давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання

нею свого боргу або іншого обов’язку.

Позовна давність переривається у разі пред’явлення особою позову до

одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише

частина вимоги, право на яку має позивач.

Судовий наказ відповідно до частини першої статті 95 ЦПК України є

особливою формою судового рішення про стягнення з боржника

грошових коштів або витребування майна за заявою особи, якій належить

право такої вимоги.

Ураховуючи, що судовий захист права кредитора (виконавця послуг)

на стягнення грошових коштів можна реалізувати у позовному

провадженні та шляхом видачі судового наказу як особливої форми

судового рішення, подання кредитором (виконавцем послуг) заяви про

видачу судового наказу в порядку, передбаченому розділом ІІ ЦПК

України, перериває перебіг позовної давності.



Правовідносини, які склалися між сторонами на підставі договору про

участь у витратах на утримання приміщень гаражів та прилеглої

території, є грошовим зобов’язанням, у якому серед інших прав і

обов’язків сторін на боржника покладено виключно певний цивільно-

правовий обов’язок з оплати отриманих комунальних послуг, якому

кореспондує право вимоги кредитора (частина перша статті 509 ЦК

України) вимагати від боржника сплатити гроші за надані послуги.

Отже, з огляду на юридичну природу правовідносин сторін як

грошових зобов’язань на них поширюється дія частини другої статті 625

ЦК України як спеціального виду цивільно-правової відповідальності за

прострочення виконання зобов’язання.

Закріплена в пункті 10 частини третьої статті 20 Закону України «Про

житлово-комунальні послуги» правова норма щодо відповідальності

боржника за несвоєчасне здійснення оплати за житлово-комунальні

послуги у вигляді пені не виключає застосування правових норм,

встановлених у частині другій статті 625 ЦК України.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 20 січня 2016 року 

у справі № 6-2808цс15

При розгляді цієї справи Верховний Суд України зробив

правовий висновок, відповідно до якого право потерпілого на

відшкодування шкоди її заподіювачем є абсолютним і суд не

вправі відмовити в такому позові з тих підстав, що цивільно-

правова відповідальність заподіювача шкоди застрахована. У

разі задоволення такого позову заподіювач шкоди не

позбавлений можливості пред’явити майнові вимоги до

страхової компанії, з якою ним укладено договір

обов’язкового страхування цивільно-правової

відповідальності.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 20 січня 2016 року 

у справі № 6-1560цс15

Відповідно до статті 12 Закону України «Про основи

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»

та статті 17 Закону України «Про охорону дитинства» при

вчиненні правочинів щодо нерухомого майна, право

власності на яке або право користування яким мають діти,

потрібна попередня згода органів опіки та піклування.

Всупереч вищезазначеним нормам закону, суд першої

інстанції, з висновками якого погодився й суд касаційної

інстанції, взагалі не застосував закон, який має

застосовуватися до спірних правовідносин та не встановив

фактів, 3 якими законодавець пов’язує вирішення спору,

зокрема чи був спірний будинок місцем проживання на той

час малолітньої дитини, де та з ким вона проживала.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 03 лютого 2016 року 

у справі № 6-18цс16

Відповідно до вимог частини другої статті 1054 та частини другої

статті 1050 ЦК України у разі, якщо договором встановлений обов’язок

позичальника повернути позику частинами, то в разі прострочення

повернення чергової частини позикодавець має право вимагати

дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати

процентів.

Перебіг позовної давності за вимогами кредитора, які випливають з

порушення боржником умов договору (графіка погашення кредиту) про

погашення боргу частинами (щомісячними платежами) починається

стосовно кожної окремої частини, від дня, коли відбулося це порушення.

Позовна давність у таких випадках обчислюється окремо по кожному

простроченому платежу.



У разі порушення боржником строків сплати чергових платежів,

передбачених договором, відповідно до частини другої статті 1050 ЦК

України кредитор протягом усього часу – до встановленого договором

строку закінчення виконання останнього зобов’язання вправі заявити в

суді вимоги про дострокове повернення тієї частини позики (разом з

нарахованими процентами – стаття 1048 ЦК України ), що підлягає

сплаті.

Згідно з положеннями частини четвертої статті 559 ЦК України порука

припиняється після закінчення строку, встановленого договорі поруки.

Коли договором передбачено припинення поруки якщо кредитор

протягом трьох років від дня настання строку виконання основного

зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя, у такому випадку

трирічний строк обчислюється з настання строку виконання основного

зобов’язання.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 24 лютого 2016 року 

у справі № 6-50цс16

Поняття договору позики визначено статтею 1046 ЦК

України, згідно з якою за цим договором одна сторона

(позикодавець) передає у власність другій стороні

(позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені

родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути

позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики)

або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

За своїми ознаками договір позики є реальним, оплатним

або диспозитивно безоплатним, одностороннім, строковим

або безстроковим.



Договір позики вважається укладеним в момент

здійснення дій з передачі предмета договору на основі

попередньої домовленості (пункт 2 частини першої статті

1046 ЦК України).

Ця особливість реальних договорів зазначена в частині

другій статті 640 ЦК України, за якою якщо відповідно до

акта цивільного законодавства для укладення договору

необхідні також передання майна або вчинення іншої дії,

договір є укладеним з моменту передання відповідного

майна або вчинення певної дії.

Письмова форма договору позики внаслідок його

реального характеру є доказом не лише факту укладення

договору, а й передачі грошової суми позичальнику.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 16 березня 2016 року 

у справі № 6-72цс16

Встановивши, що дії з реалізації заставленого майна та

оспорювані заявником прилюдні торги відбулися після

набрання 16 жовтня 2011 року чинності Закону № 3795-VI,

суди у справі, яка розглядається, правильно застосували

положення частин другої, третьої статті 49 Закону України

«Про іпотеку» у редакції Закону № 3795-VI та дійшли

обґрунтованого висновку про відсутність підстав для

припинення іпотеки за наслідками оголошення такими, що

не відбулися, других прилюдних торгів з примусової

реалізації предмета іпотеки.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 03 лютого 2016 року 

у справі № 6-75цс16

Загальним правилом, закріпленим у частині першій статті 261

ЦК України, встановлено, що перебіг позовної давності

починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися

про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним

правочину починається за загальними правилами, визначеними у

частині першій статті 261 ЦК України, тобто від дня, коли особа

довідалася або могла довідатися про вчинення цього правочину.

Положення частини п’ятої статті 261 ЦК України

застосовуються до вимог про зобов’язання сторін (щодо виконання

правочину), а не до вимог про недійсність правочину.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 16 березня 2016 року 

у справі № 6-93цс16

Згідно із частиною третьою статті 203 ЦК України

волевиявлення учасника правочину має бути вільним і

відповідати його внутрішній волі.

Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо

обставин, які мають істотне значення, такий правочин може

бути визнаний судом недійсним. Істотне значення має

помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін,

таких властивостей і якостей речі, які значно знижують її

цінність або можливість використання за цільовим

призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має

істотного значення, крім випадків, встановлених законом

(частина перша статті 229 ЦК України).



Пленум Верховного Суду України в п. 19 постанови «Про

судову практику розгляду справ про визнання правочинів

недійсними» від 6 листопада 2009 року № 9 роз’яснив, що

правочин, вчинений під впливом помилки, обману,

насильства, зловмисної домовленості представника однієї

сторони з другою стороною або внаслідок впливу тяжкої

обставини, є оспорюваним. Обставини, щодо яких

помилилася сторона правочину, мають існувати саме на

момент вчинення правочину. Особа на підтвердження своїх

вимог про визнання правочину недійсним повинна довести,

що така помилка дійсно мала місце, а також що вона має

істотне значення. Помилка внаслідок власного недбальства,

незнання закону чи неправильного його тлумачення однією зі

сторін не є підставою для визнання правочину недійсним.



Відповідно до статті 717 ЦК України за договором

дарування одна сторона (дарувальник) передає або

зобов'язується передати в майбутньому другій стороні

(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Виходячи зі змісту статей 203, 717 ЦК України договір

дарування вважається укладеним, якщо сторони мають повну

уяву не лише про предмет договору, а й досягли згоди про всі

його істотні умови.

Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного

вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового

або немайнового характеру, не є договором дарування,

правовою метою якого є передача власником свого майна у

власність іншої особи без отримання взаємної винагороди.



Враховуючи викладене, особа на підтвердження своїх

вимог про визнання правочину недійсним повинна довести

на підставі належних і допустимих доказів, у тому числі

пояснень сторін і письмових доказів, наявність обставин, які

вказують на помилку - неправильне сприйняття нею

фактичних обставин правочину, що вплинуло на її

волевиявлення, дійсно було і має істотне значення. Такими

обставинами є: вік позивача, його стан здоров'я та потреба у

зв'язку із цим у догляді й сторонній допомозі; наявність у

позивача спірного житла як єдиного; відсутність фактичної

передачі спірного нерухомого майна за оспорюваним

договором дарування дарувальником обдаровуваному та

продовження позивачем проживати в спірній квартирі після

укладення договору дарування.



Отже, наявність чи відсутність помилки – неправильного

сприйняття позивачем фактичних обставин правочину, що

вплинуло на волевиявлення особи під час укладення договору

дарування замість договору довічного утримання, суд визначає не

тільки за фактом прочитання сторонами тексту оспорюваного

договору дарування та роз'яснення нотаріусом суті договору, а й за

такими обставинами, як: вік позивача, його стан здоров'я та

потреба у зв'язку із цим у догляді й сторонній допомозі; наявність

у позивача спірного житла як єдиного; відсутність фактичної

передачі спірного нерухомого майна за оспорюваним договором

дарування дарувальником обдаровуваному та продовження

позивачем проживати в спірній квартирі після укладення договору

дарування.

Лише в разі встановлення цих обставин норми частини першої

статті 229 та статей 203 і 717 ЦК України у сукупності вважаються

правильно застосованими.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 23 березня 2016 року 

у справі № 6-146цс16

Частинами першою–п’ятою статті 33 Закону України

«Про оренду землі» передбачено, що по закінченню строку,

на який було укладено договір оренди землі, орендар, який

належно виконував обов’язки за умовами договору, має

переважне право перед іншими особами на укладення

договору оренди землі на новий строк.

Орендар, який має намір скористатись переважним

правом на укладення договору оренди землі на новий строк,

зобов’язаний повідомити про це орендодавця до спливу

строку договору оренди землі у встановлений цим договором

строк, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку

договору оренди землі.



До листа-повідомлення про поновлення договору оренди землі

орендар додає проект додаткової угоди.

При поновленні договору оренди землі його умови можуть бути

змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо

орендної плати та інших істотних умов договору переважне право

орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий

орендарем лист-повідомлення з проектом додаткової угоди,

перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з

орендарем (за необхідності) істотні умови договору і, за

відсутності заперечень, приймає рішення про поновлення договору

оренди землі (щодо земель державної та комунальної власності),

укладає з орендарем додаткову угоду про поновлення договору

оренди землі. За наявності заперечень орендодавця щодо

поновлення договору оренди землі орендарю направляється лист-

повідомлення про прийняте орендодавцем рішення.



Таким чином, відповідно до положень статті 33 Закону

України «Про оренду землі» реалізація переважного права на

поновлення договору оренди землі можлива лише за умови

дотримання встановленої цією нормою процедури та

наявності волевиявлення сторін.

Отже, для застосування частини першої статті 33 цього

Закону та визнання за орендарем переважного права на

поновлення договору оренди землі необхідна наявність таких

юридичних фактів: орендар належно виконує свої обов’язки

за договором; орендар до закінчення строку дії договору

повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір

скористатися переважним правом на укладення договору на

новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект

додаткової угоди; орендодавець протягом місяця не

повідомив про наявність заперечень щодо поновлення

договору та своє рішення.



Частиною шостою статті 33 Закону України «Про оренду

землі» передбачено іншу підставу поновлення договору

оренди землі: у разі, якщо орендар продовжує користуватися

земельною ділянкою після закінчення строку договору

оренди і за відсутності протягом одного місяця після

закінчення строку договору листа-повідомлення орендодавця

про заперечення у поновленні договору оренди землі, такий

договір вважається поновленим на той самий строк і на тих

самих умовах, які були передбачені договором.



Таким чином, для поновлення договору оренди землі з

підстав, передбачених частиною шостою статті 33 Закону

України «Про оренду землі», необхідна наявність таких

юридичних фактів: орендар належно виконує свої обов’язки

за договором оренди; до закінчення строку дії договору він

повідомив орендодавця в установлені строки про свій намір

скористатися переважним правом на укладення договору на

новий строк; до листа-повідомлення орендар додав проект

додаткової угоди, продовжує користуватись виділеною

земельною ділянкою; орендодавець письмово не повідомив

орендаря про відмову в поновленні договору оренди.



Отже, аналіз зазначених правових норм дає підстави для

висновку, що переважне право орендаря, яке підлягає

захисту відповідно до статті 3 ЦПК України, буде порушеним

у разі укладення договору оренди з новим орендарем при

дотриманні процедури повідомлення попереднього орендаря

про намір реалізувати переважне право.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 30 березня 2016 року 

у справі № 6-186цс16

Підпунктом 33.1.4 пункту 33.1 статті 33, підпунктом «ґ»

підпункту 38.1.1 пункту 38.1 статті 38 Закону України від 1

липня 2004 року № 1961-IV «Про обов’язкове страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземних

транспортних засобів» (у редакції, яка була чинною на

момент виникнення спірних правовідносин) установлено

обов'язок особи невідкладно, але не пізніше трьох робочих

днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди (далі –

ДТП), яка може бути підставою для здійснення страхового

відшкодування, письмово повідомити страховика про

настання ДТП. Такий обов'язок установлено законодавством

для надання страховику можливості перевірити обставини

ДТП власними силами і запобігти необґрунтованим

виплатам.



Отже, з огляду на зміст наведених правових норм можна

зробити висновок, що в разі, якщо страхувальник або водій

забезпеченого транспортного засобу, який спричинив ДТП,

не повідомив у встановлені строки страховика про настання

такої події, внаслідок чого в останнього виникли

необґрунтовані виплати, то після виплати страхового

відшкодування страховик має підстави для регресного позову

до страхувальника.

Разом з тим за наявності підтверджених документально

поважних причин відсутності такого повідомлення підстав

для стягнення страхового відшкодування в порядку регресу

немає.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 13 квітня 2016 року 

у справі № 6-253цс16

За змістом статті 377 ЦК України до особи, яка придбала

житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право

власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її

цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. Якщо

договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди

розмір земельної ділянки не визначений, до набувача переходить

право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята

житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину

земельної ділянки, яка є необхідною для їх обслуговування. Якщо

житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній

ділянці, наданій у користування, то у разі їх відчуження до

набувача переходить право користування тією частиною земельної

ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки, яка

необхідна для їх обслуговування.



Згідно статті 120 ЗК України (в редакції, чинній на час

виникнення спірних правовідносин) при переході права власності

на будівлю і споруду право власності на земельну ділянку або її

частину може переходити на підставі цивільно-правових угод, а

право користування - на підставі договору оренди.

При відчуженні будівель та споруд, які розташовані на

орендованій земельній ділянці, право на земельну ділянку

визначається згідно з договором оренди земельної ділянки.

У разі переходу права власності на будинок або його частину

від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право

на земельну ділянку переходить на умовах, на яких вона належала

попередньому власнику.

При переході права власності на будівлю та споруду до кількох

осіб право на земельну ділянку визначається пропорційно часткам

осіб у вартості будівлі та споруди, якщо інше не передбачено у

договорі відчуження будівлі і споруди.



При переході права власності на будівлю або споруду до

громадян або юридичних осіб, які не можуть мати у власності

земельні ділянки, до них переходить право користування

земельною ділянкою, на якій розташована будівля чи споруда.

Зазначена норма закріплює загальний принцип цілісності

об’єкту нерухомості із земельною ділянкою, на якій цей об’єкт

розташований. За цією нормою визначення правового режиму

земельної ділянки перебуває у прямій залежності від права

власності на будівлю і споруду та передбачається механізм

роздільного правового регулювання нормами цивільного

законодавства майнових відносин, що виникають при укладенні

правочинів щодо набуття права власності на нерухомість, і

правового регулювання нормами земельного і цивільного

законодавства відносин при переході прав на земельну ділянку у

разі набуття права власності на нерухомість.



При цьому при застосуванні положень статті 120 ЗК України у

поєднанні з нормою статті 125 ЗК України слід виходити з того, що

у випадку переходу права власності на об’єкт нерухомості у

встановленому законом порядку, право власності на земельну

ділянку у набувача нерухомості виникає одночасно із виникненням

права власності на зведені на земельній ділянці об’єкти. Це

правило стосується й випадків, коли право на земельну ділянку не

було зареєстроване одночасно з правом на нерухомість, однак

земельна ділянка раніше набула ознак об’єкта права власності.

Таким чином, за загальним правилом, закріпленим у частині

першій статті 120 ЗК України, особа, яка набула права власності на

будівлю чи споруду стає власником земельної ділянки на тих

самих умовах, на яких вона належала попередньому власнику,

якщо інше не передбачено у договорі відчуження нерухомості.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 02 березня 2016 року 

у справі № 6-308цс16

Статтею 215 ЦК України проводиться розмежування видів

недійсності правочинів на нікчемні правочини - якщо їх

недійсність встановлена законом (статті 219, 220, 224 ЦК

України тощо), та на оспорювані, якщо їх недійсність прямо

не встановлена законом, але одна зі сторін або інша

заінтересована особа заперечує їх дійсність на підставах,

встановлених законом (статті 222, 223, 225 ЦК України

тощо).

Відповідно до частини другої статті 215 ЦК України якщо

недійсність правочину встановлена законом, то визнання

такого правочину недійсним судом не вимагається.



Однак, у випадку невизнання іншою стороною такої недійсності

правочину в силу закону та при наявності відповідного спору

вимога про встановлення нікчемності може бути пред’явлена до

суду окремо, без застосування наслідків недійсності нікчемного

правочину (пункт 5 постанови Пленуму Верховного Суду України

від 6 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду

цивільних справ про визнання правочинів недійсними»).

У такому разі суд своїм рішенням не визнає правочин

недійсним, а лише підтверджує його недійсність в силу закону у

зв’язку з її оспоренням та не визнанням іншими особами.

На підставі частини третьої статті 12 Закону України “Про

іпотеку” правочин щодо відчуження іпотекодавцем переданого в

іпотеку майна або його передачі в наступну іпотеку, спільну

діяльність, лізинг, оренду чи користування без згоди

іпотекодержателя є недійсним.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 06 квітня 2016 року 

у справі № 6-352цс16

Згідно із частиною першою 1058 ЦК України за договором

банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла

від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад),

що надійшла, зобов’язується виплачувати вкладникові таку суму

та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку,

встановлених договором.

Відповідно до частини першої 1059 ЦК України договір

банківського вкладу укладається в письмовій формі. Письмова

форма договору банківського вкладу вважається додержаною,

якщо внесення грошової суми підтверджено договором

банківського вкладу з видачею ощадної книжки або сертифіката чи

іншого документа, що відповідає вимогам, встановленим законом,

іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської

діяльності (банківськими правилами) та звичаями ділового

обороту.



Пунктом 1.4 Положення про порядок здійснення банками

України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і

фізичними особами, затвердженого постановою Правління

Національного банку України від 3 грудня 2003 року № 516

передбачено, що залучення банком вкладів (депозитів)

юридичних і фізичних осіб підтверджується: договором

банківського рахунку; договором банківського вкладу

(депозиту) з видачею ощадної книжки; договором

банківського вкладу (депозиту) з видачею ощадного

(депозитного) сертифіката; договором банківського вкладу

(депозиту) з видачею іншого документа, що підтверджує

внесення грошової суми або банківських металів і відповідає

вимогам, установленим законом, іншими нормативно-

правовими актами у сфері банківської діяльності

(банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.



Пунктом 2.9 глави 2 розділу IV Інструкції про ведення касових

операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління

Національного банку України від 1 червня 2011 року № 174

передбачено, що банк (філія, відділення) зобов'язаний видати

клієнту після завершення приймання готівки квитанцію (другий

примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що

є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній

системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про

внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити

найменування банку (філії, відділення), який здійснив касову

операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення

касової операції в післяопераційний час - час виконання операції

або напис чи штамп «вечірні» чи «післяопераційний час»), а також

підпис працівника банку (філії, відділення), який прийняв готівку,

відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника

банку (філії, відділення), засвідчений електронним підписом САБ.



Виходячи з положень статті 1059 ЦК України, п. 1.4.

Положення, п. 2.9 глави 2 розділу IV Інструкції письмова

форма договору банківського вкладу вважається

додержаною, якщо внесення грошової суми підтверджено

договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки

або сертифіката чи іншого документа, що відповідає

вимогам, встановленим законом, іншими нормативно-

правовими актами у сфері банківської діяльності

(банківськими правилами) та звичаями ділового обороту.

При цьому квитанція (другий примірник прибуткового

касового документа) або інший документ є підтвердженням

про внесення готівки у відповідній платіжній системі.



Договір банківського вкладу має своїм наслідком ту

обставину, що готівкові гроші вкладника передаються

останнім у власність банку, а безготівкові гроші - в повне

розпорядження банку. Відповідні дії вкладника є необхідною

умовою виникнення зобов'язання за договором банківського

вкладу, згідно з яким на боці вкладника з'являється право

вимагати від банку видачі суми вкладу і виплати відсотків на

неї, а на стороні банку - відповідний обов'язок. З договору

банківського вкладу, укладення якого обумовлено передачею

коштів вкладника у власність банку, можуть виникнути лише

зобов’язальні правовідносини за участю вкладника

(кредитора) і банку (боржника).



З огляду на вищезазначене, суди дійшли помилкового висновку

щодо спричинення шкоди діями працівника банку вкладнику, адже

з моменту передачі грошових коштів уповноваженій особі банку

саме банк є їх власником, а тому саме банку спричинена шкода

вищезазначеним злочином.

Вкладник має право вимоги до банку про повернення вкладу за

договором банківського вкладу з урахуванням нарахованих

процентів згідно умов укладеного договору та застосуванням

наслідків, передбачених договором та законом, у разі порушення

банком своїх зобов’язань за договором.

Так, згідно з частиною другою статті 625 ЦК України в разі

порушення грошового зобов’язання боржник, який прострочив

його виконання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму

боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час

прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми,

якщо інший розмір процентів не встановлений договором або

законом.



За змістом цієї норми закону нарахування інфляційних

втрат на суму боргу та трьох процентів річних входять до

складу грошового зобов’язання і є особливою мірою

відповідальності боржника за прострочення грошового

зобов’язання, оскільки виступають способом захисту

майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні

матеріальних втрат кредитора від знецінення грошових

коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні

компенсації (плати) від боржника за користування

утримуваними ним грошовими коштами, належними до

сплати кредиторові.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 30 березня 2016 року 

у справі № 6-533цс16

За змістом частини першої статті 203, частини першої статті 215

ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в

момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які

встановлені частинами 1-3, 5 та 6 статті 203 цього Кодексу, і,

зокрема, коли зміст правочину суперечить ЦК України, іншим

актам цивільного законодавства.

Отже, підставою недійсності правочину є недодержання

стороною (сторонами) вимог щодо відповідності змісту правочину

ЦК України та іншим актам цивільного законодавства саме на

момент вчинення правочину.

За змістом статті 60 СК майно, набуте подружжям за час шлюбу,

належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної

власності, якщо не доведено протилежне.



За змістом статей 572, 575 ЦК України іпотека є видом

забезпечення виконання зобов’язання нерухомим майном, що

залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким

іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником

забезпеченого іпотекою зобов’язання одержати задоволення своїх

вимог за рахунок предмета іпотеки.

Відповідно до статті 578 ЦК України та статті 6 Закону України

«Про іпотеку» майно, що є у спільній власності, може бути

передане у заставу (іпотеку) лише за згодою усіх співвласників.

Така згода за своєю правовою природою є одностороннім

правочином. Згідно із частиною першою статті 219 ЦК України у

разі недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення

одностороннього правочину такий правочин є нікчемним.



Разом з тим, відсутність такої згоди сама по собі не може 

бути підставою для визнання договору, укладеного одним із 

подружжя без згоди другого з подружжя, недійсним. 

Так, пунктом 6 статті 3 ЦК України до засад цивільного 

законодавства віднесено, серед іншого, добросовісність.

Відповідно до частини другої статті 369 ЦК України та 

частини другої статті 65 СК України при укладенні одним із 

подружжя договору щодо розпорядження спільним майном 

вважається, що він діє за згодою другого з подружжя.



З аналізу зазначених норм закону у їх взаємозв’язку слід 

дійти висновку, що укладення одним із подружжя договору 

щодо розпорядження спільним майном без згоди другого з 

подружжя може бути підставою для визнання такого 

договору недійсним лише в тому разі, якщо судом буде 

встановлено, що той з подружжя, який уклав договір щодо 

спільного майна, та третя особа - контрагент за таким 

договором, діяли недобросовісно, зокрема, що третя особа 

знала чи за обставинами справи не могла не знати про те, що 

майно належить подружжю на праві спільної сумісної 

власності, і що той з подружжя, який укладає договір, не 

отримав згоди на це другого з подружжя.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 06 квітня 2016 року 

у справі № 6-551цс16

Відповідно до частини третьої статті 203 ЦК України

волевиявлення учасника правочину має бути вільним і

відповідати його внутрішній волі.

За змістом частини першої статті 233 ЦК України

правочин, який вчинено особою під впливом тяжкої для неї

обставини і на вкрай невигідних умовах, може бути визнаний

судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором

такого правочину.

Відповідно до статті 717 ЦК України за договором

дарування одна сторона (дарувальник) передає або

зобов'язується передати в майбутньому другій стороні

(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.



За змістом зазначених норм матеріального права при

укладенні договору дарування волевиявлення дарувальника

має бути спрямоване на добровільне, безоплатне, без будь-

яких примусів (життєвих обставин або впливу сторонніх

осіб) відчуження належного йому майна на користь

обдаровуваного.

Разом з тим правочини, що вчиняються особою під

впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних

умовах, характеризуються тим, що особа їх вчиняє

добровільно, усвідомлює свої дії, але вимушена це зробити

через тяжкі обставини і на вкрай невигідних умовах, а тому

волевиявлення особи не вважається вільним і не відповідає її

внутрішній волі.

Стаття 233 ЦК України не передбачає обмежень чи

заборон її застосування до окремих правовідносин, що

виникають, зокрема, з договору дарування.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 03 лютого 2016 року 

у справі № 6-1364цс15

Згідно із частиною третьою статті 203 ЦК України

волевиявлення учасника правочину має бути вільним і

відповідати його внутрішній волі.

Якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо

обставин, які мають істотне значення, такий правочин може

бути визнаний судом недійсним.

Істотне значення має помилка щодо природи правочину,

прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей речі,

які значно знижують її цінність або можливість

використання за цільовим призначенням. Помилка щодо

мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків,

встановлених законом (частина перша статті 229 ЦК

України).



Відповідно до статті 717 ЦК України за договором

дарування одна сторона (дарувальник) передає або

зобов'язується передати в майбутньому другій стороні

(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Виходячи зі змісту статей 203, 717 ЦК України договір

дарування вважається укладеним, якщо сторони мають повне

уявлення не лише про предмет договору, а й досягли згоди

щодо всіх його істотних умов.

Договір, що встановлює обов’язок обдаровуваного

вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового

або немайнового характеру, не вважається договором

дарування, правовою метою якого є передача власником

свого майна у власність іншої особи без отримання взаємної

винагороди.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 17 лютого 2016 року 

у справі № 6-1601цс15

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про

систему гарантування вкладів фізичних осіб" та пункту 1.3 глави

1 розділу ІІІ рішення Фонду від 5 липня 2012 року № 2 "Про

затвердження Положення про виведення неплатоспроможного

банку з ринку" правочини, вчинені органами управління та

керівниками банку після призначення уповноваженої особи Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб є нікчемними.

Згідно з частиною першої статті 42 Закону України від 7 грудня

2000 року № 2121-III "Про банки і банківську діяльність"

керівниками банку є голова, його заступники та члени ради банку,

голова, його заступники та члени правління (ради директорів),

головний бухгалтер, його заступник, керівники відокремлених

підрозділів банку.



За змістом статті 23 цього Закону відокремленими 

підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, 

які відкриває банк на території України в разі його 

відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених 

підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами 

Національного банку України.

Отже, керівники відокремлених структурних підрозділів 

(філій) є також керівниками банку, а тому відповідно до 

частини третьої статті 36 Закону України "Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб" правочини вчинені 

ними після призначення уповноваженої особи Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб є нікчемними.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 10 лютого 2016 року 

у справі № 6-1793цс15

Статтею 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний

вибір місця проживання в Україні» передбачено, що реєстрація

місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не

можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України,

або підставою для їх обмеження.

За змістом зазначених норм матеріального права за умови

встановлення місця проживання батьків (усиновлювачів) або

одного з них, місцем проживання фізичної особи, яка не досягла

десяти років є місце їх проживання, а відсутність або наявність

факту реєстрації за цим місцем проживання сама по собі не

впливає на реалізацію права на свободу вибору місця проживання.



Статтею 12 Закону України «Про основи соціального захисту

бездомних громадян та безпритульних дітей» передбачено, що

держава охороняє і захищає права та інтереси дітей під час

вчинення правочинів щодо нерухомого майна. Неприпустиме

зменшення або обмеження прав та інтересів дітей під час вчинення

будь-яких правочинів щодо жилих приміщень. Органи опіки та

піклування здійснюють контроль за дотриманням батьками та

особами, які їх замінюють, житлових прав і охоронюваних законом

інтересів дітей відповідно до закону. Для вчинення будь-яких

правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або

право користування яким мають діти, необхідний попередній

дозвіл органів опіки та піклування, що надається відповідно до

закону.



Згідно зі статтею 9 Закону України «Про іпотеку»

іпотекодавець обмежується в розпорядженні предметом

іпотеки, однак має право володіти та користуватись

предметом іпотеки відповідно до його цільового

призначення, якщо інше не встановлено цим Законом. При

цьому ЦК України, як і спеціальний Закон України «Про

іпотеку», не містять норм, які б зменшували або обмежували

право членів сім’ї власника житла на користування жилим

приміщенням у разі передання його в іпотеку.



Відтак, договір іпотеки, що вчинений власниками стосовно

нерухомого майна, право користування яким мають діти, за

відсутності обов’язкового попереднього дозволу органу опіки та

піклування може бути визнаний судом недійсним (частина шоста

статті 203, частина перша статті 215 ЦК України) за умови, якщо

буде встановлено, що оспорюваний правочин суперечить правам

та інтересам дитини, - звужує обсяг існуючих майнових прав

дитини та/або порушує охоронювані законом інтереси дитини,

зменшує або обмежує права та інтереси дитини щодо жилого

приміщення, порушує гарантії збереження права дитини на житло.

Сам по собі факт відсутності обов’язкового попереднього дозволу

органу опіки та піклування на укладення оспорюваного правочину

не є безумовною підставою для визнання його недійсним.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 23 березня 2016 року 

у справі № 6-2086цс15

Відповідно до статті 924 цього Кодексу перевізник

відповідає за збереження вантажу, багажу, пошти з моменту

прийняття їх до перевезення та до видачі одержувачеві, якщо

не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження

вантажу, багажу, пошти сталися внаслідок обставин, яким

перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не

залежало.

Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування або

пошкодження прийнятих до перевезення вантажу, багажу,

пошти у розмірі фактичної шкоди, якщо не доведе, що це

сталося не з його вини.



Отже, законодавець покладає на перевізника обов’язок

доводити наявність обставин, що звільняють його від

відповідальності за незбереження вантажу.

Перевізник звільняється від відповідальності за

незбереження вантажу у випадках, спричинених

непереборною силою. Втрата, нестача, псування або

пошкодження вантажу внаслідок випадку, не зумовленого

непереборною силою, відповідно до частини першої статті

924 ЦК України не звільняє перевізника від відповідальності

за незбереження вантажу.



Правова позиція,

викладена в постанові Верховного Суду України 

від 10 лютого 2016 року у справі № 6-2389цс15

(аналогічна позиція викладена у Постанові ВСУ 

від 16 березня 2016 року № 6-2629цс16) 

За змістом статті 9 Закону України від 1 червня 2000 року

№ 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської

діяльності» та статті 34 Закону № 2664-ІІІ діяльність із

надання фінансових послуг підлягає ліцензуванню.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону №

2664-ІІІ під поняттям «фінансова послуга» розуміється

операція з фінансовими активами, що здійснюється в

інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих

осіб, а у випадках, передбачених законодавством, – і за

рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з

метою отримання прибутку або збереження реальної вартості

фінансових активів.



Законом України від 2 червня 2011 року № 3462-VІ «Про

внесення змін до деяких законів України щодо регулювання

ринків фінансових послуг» (набрав чинності 8 січня 2012

року) внесено зміни до частини першої статті 4 Закону №

2664-ІІІ та доповнено пунктом 111, відповідно до якого

фінансовими послугами вважаються послуги з

адміністрування фінансових активів для придбання товарів у

групах.

У справі, яка переглядається, спірні договори, предметом

яких є послуги з адміністрування фінансових активів для

придбання товарів у групах, укладено сторонами 6 серпня

2014 року, коли закон вимагав отримання ліцензії для

надання послуг з адміністративного фінансування активів

для придбання товарів у групах.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 17 лютого 2016 року 

у справі № 6-2407цс15

Загальним правилом, закріпленим у частині першій статті

261 ЦК України, встановлено, що перебіг позовної давності

починається від дня, коли особа довідалася або могла

довідатися про порушення свого права або про особу, яка

його порушила.

За змістом статей 256, 261 ЦК України позовна давність є

строком пред’явлення позову як безпосередньо особою,

право якої порушене, так і тими суб’єктами, які

уповноважені законом звертатися до суду з позовом в

інтересах іншої особи – носія порушеного права (інтересу).



При цьому як у випадку пред’явлення позову самою

особою, право якої порушене, так і в разі пред’явлення

позову в інтересах цієї особи іншою уповноваженою на це

особою, відлік позовної давності обчислюється з одного й

того самого моменту: коли особа довідалася або могла

довідатися про порушення її права або про особу, яка його

порушила.

Таким чином, положення закону про початок перебігу

позовної давності поширюється й на звернення прокурора до

суду із заявою про захист державних інтересів.



У справі, яка переглядається, ураховуючи, що прокурор

пред’явив позов в інтересах держави в особі

Держсільгоспінспекції, суди не з’ясували, коли саме

Держсільгоспінспекція довідалася або могла довідатися про

порушення її права, тобто, коли почався перебіг позовної

давності.

Отже, ухвалюючи рішення у справі, яка переглядається,

суди не врахували положення закону та дійшли помилкового

висновку про початок перебігу позовної давності з дня

виявлення прокурором порушень земельного та

містобудівного законодавства під час здійснення перевірки.



Норма частини першої статті 216 ЦК України не може

застосовуватись як підстава позову про повернення майна,

переданого на виконання недійсного правочину, яке було

відчужене третій особі. Не підлягають задоволенню позови

власників майна про визнання недійсними наступних правочинів

щодо відчуження цього майна, які були вчинені після недійсного

правочину.

Витребування майна шляхом віндикації застосовується до

відносин речово-правового характеру, зокрема, якщо між

власником і володільцем майна немає договірних відносин і майно

перебуває у володільця не на підставі укладеного з власником

договору.

У цьому разі майно може витребувано від особи, яка не є

стороною недійсного правочину, шляхом подання віндикаційного

позову, зокрема від добросовісного набувача, – з підстав,

передбачених частиною першою статті 388 ЦК України.



Крім того, права особи, яка вважає себе власником майна,

підлягають захисту шляхом задоволення позову до володільця, з

використанням правового механізму, установленого статтею 1212

ЦК України у разі наявності правових відносин речово-правового

характеру безпосередньо між власником та володільцем майна.

Такий спосіб захисту можливий шляхом застосування

кондикційного позову, якщо для цього існують підстави,

передбачені статтею 1212 ЦК України, які дають право

витребувати в набувача це майно.

У випадках, коли в позовах заявляються вимоги про віндикацію

та реституцію, суд повинен самостійно визначати, яку вимогу по

суті (а не за формою) пред’являє позивач, і, відповідно,

застосувати належні норми законодавства, керуючись при цьому

нормами статті 4, пунктів 3, 4 частини першої статті 214 ЦПК

України.



Одночасне пред’явлення позову про витребування майна із 

чужого незаконного володіння (оскільки віндикація – це позов 

неволодіючого власника про витребування майна від володіючого 

невласника) і про визнання недійсним правочину із застосуванням 

реституції (оскільки негаторний позов – це позов про захист права 

власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння), 

тобто одночасне застосування статей 216 і 388 ЦК України є 

помилковим, адже віндикаційний і негаторний позови є 

взаємовиключними.

До того ж одна з умов застосування віндикаційного позову –

відсутність між позивачем і відповідачем договірних відносин, 

оскільки в такому разі здійснюється захист порушеного права 

власності за допомогою зобов’язально-правових способів.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 17 лютого 2016 року 

у справі № 6-2471цс15

Відповідно до статей 512, 514 Цивільного кодексу України

(далі – ЦК України) кредитор у зобов’язанні може бути

замінений іншою особою у випадках, встановлених законом.

Такими законами, зокрема, є норми статті 993 ЦК України

та статті 27 Закону України від 7 березня 1996 року № 85/96-

ВР «Про страхування» (далі – Закон України «Про

страхування»), відповідно до яких до страховика, який

виплатив страхове відшкодування за договором майнового

страхування, у межах фактичних витрат переходить право

вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала

страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за

завдані збитки.



Зважаючи на ту обставину, що позивач (страхова

компанія), виплативши страхове відшкодування потерпілому

за договором майнового страхування, отримав від останнього

права кредитора до особи, відповідальної за завдані збитки,

то спірні правовідносини між сторонами у справі, яка

переглядається, регулюють саме положення статті 993 ЦК

України та статті 27 Закону України «Про страхування».

Оскільки у спірному зобов’язанні відбулася заміна

кредитора – страхувальник передав страховикові, який

виплатив страхове відшкодування за договором майнового

страхування, у межах фактичних витрат право вимоги до

особи, відповідальної за завдані збитки, тому строк позовної

давності є загальним (три роки), а його перебіг починається

від дня настання страхового випадку.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 02 березня 2016 року 

у справі № 6-2491цс15

Статтею 625 ЦК України визначено загальні правила відповідальності

за порушення грошового зобов’язання, її дія поширюється на всі види

грошових зобов’язань, якщо інше не передбачено спеціальними нормами,

що регулюють суспільні відносини з приводу виникнення, зміни чи

припинення окремих видів зобов’язань. Дія статті поширюється на

порушення грошового зобов’язання, яке існувало між сторонами до

ухвалення рішення суду. При цьому частина п’ята статті 11 ЦК України, в

якій ідеться про те, що у випадках, встановлених актами цивільного

законодавства, цивільні права та обов’язки можуть виникати з рішення

суду, не дає підстав для застосування положень статті 625 ЦК України у

разі наявності між сторонами деліктних, а не зобов’язальних

правовідносин. З рішення суду зобов’язальні правовідносини не

виникають, оскільки вони виникають з актів цивільного законодавства,

про що й зазначено в статті 11 ЦК України, адже рішення суду лише

підтверджує наявність чи відсутність правовідносин і вносить у них

ясність та визначеність.



Суд, визнаючи недійсним договір купівлі-продажу,

застосував двосторонню реституцію, на виконання якої

вирішив стягнути з відповідачів на користь позивача

отримані від нього за продаж будинку кошти, які відповідачі

не повернули. У зв’язку із цим застосуванню підлягає стаття

1212 ЦК України, згідно з якою особа, яка набула майно або

зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без

достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно),

зобов’язана повернути потерпілому це майно. Особа

зобов’язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій

воно було набуте, згодом відпала. Це положення

застосовується і до вимог про повернення виконаного за

недійсним правочином.



Якщо без достатньої правової підстави набуваються або

зберігаються гроші (як готівкові, так і безготівкові), на них

нараховуються відсотки згідно зі статтею 536 ЦК України з

того часу, коли набувач дізнався або повинен був дізнатися

про безпідставність набуття або збереження грошових

коштів.

У разі стягнення безпідставно набутих чи одержаних

грошей нараховуються відсотки відповідно до статті 536 ЦК

України й унеможливлюється стягнення 3 % річних від

простроченої суми відповідно до частини другої статті 625

цього Кодексу.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 23 березня 2016 року 

у справі № 6-2598цс15

Перехід права вимоги за нормами статті 993 ЦК України та

статті 27 Закону України «Про страхування» слід відрізняти

від зворотної вимоги (регресу), яка регулюється

положеннями статті 1191 ЦК України, статті 38 Закону

України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової

відповідальності власників наземних транспортних засобів».

Так, відповідно до частини першої статті 1191 ЦК

України особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою

особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної

особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший

розмір не встановлений законом.



Системний аналіз цієї норми дає підстави для висновку

про її застосування за таких умов: 1. Право регресної вимоги

до винної особи має третя особа після виконання нею

зобов’язання перед потерпілим. 2. Регрес застосовується

після припиненні зобов’язання з відшкодування шкоди.

За регресними зобов’язаннями перебіг позовної давності

починається від дня виконання основного зобов’язання,

зокрема виплати страхового відшкодування (частина шоста

статті 261 ЦК України).



Разом з тим статтею 993 ЦК передбачено, що до

страховика, який виплатив страхове відшкодування за

договором майнового страхування, у межах фактичних

витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша

особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи,

відповідальної за завдані збитки. При цьому заміна сторін у

зобов’язанні не змінює порядку обчислення та перебігу

позовної давності (частина перша статті 262 ЦК України).

Отже, страхувальник, який зазнав майнової шкоди в

деліктному правовідношенні, набув право вимоги сплаченого

страхового відшкодування до заподіювача і строк такої

вимоги починає спливати з моменту заподіяння шкоди.



У справі, що переглядається, спір виник між страховою

компанією та водієм забезпеченого транспортного засобу,

який спричинив ДТП, щодо стягнення суми виплаченого

страхового відшкодування за договором страхування

цивільно-правової відповідальності власника автомобіля, а

саме щодо застосування до таких правовідносин положень

статті 1191 ЦК України, статті 38 Закону України «Про

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності

власників наземних транспортних засобів».

Оскільки днем виконання основного зобов’язання є день

виплати страхувальником страхового відшкодування на

користь потерпілої особи, тобто 1 листопада 2011 року, а з

позовом до суду ПрАТ «ВУСО» звернулося 28 березня 2014

року, то висновок судів про сплив позовної давності є

помилковим.



Отже, у справі, яка переглядається, суди першої,

апеляційної та касаційної інстанцій неправильно застосували

положення статей ст. 261, 262, 1191, 993 ЦК України, статті

27 Закону України «Про страхування», статті 38 Закону

України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової

відповідальності власників наземних транспортних засобів»

щодо визначення характеру спірних правовідносин.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 02 березня 2016 року 

у справі № 6-2861цс15

Закінчення строку дії депозитного договору в разі невиконання

зобов’язань не припиняє зобов’язальних правовідносин, а

трансформує їх в охоронні, що містять обов’язок відшкодувати

заподіяні збитки, встановлені договором чи законом.

При цьому згідно із частиною другою статті 1070 ЦК України

проценти за користування грошовими коштами, що знаходяться на

рахунку клієнта, сплачуються банком у розмірі, встановленому

договором, а якщо відповідні умови не встановлені договором, – у

розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.

Договір банківського вкладу не містить визначеного розміру

процентної ставки за користування грошовим вкладом у разі

неналежного виконання зобов’язань за цим договором після

закінчення терміну його дії.



Проте суд апеляційної інстанції, з висновками якого погодився

й суд касаційної інстанції, частково задовольнивши позов,

положення частини першої статті 1058 та статті 1061 ЦК України у

спірних правовідносинах застосував неправильно та дійшов

помилкового висновку про те, що після закінчення терміну дії

договору й у разі неналежного виконання його умов з банку на

користь вкладника підлягають стягненню проценти за

користування грошовим вкладом за процентною ставкою,

передбаченою цим договором, не врахувавши, що договором не

визначено розміру ставки процентів за користування вкладом у

разі закінчення терміну його дії. Суд безпідставно не застосував

норму статті 1070 ЦК України і не з’ясував, який розмір процентів

звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 13 квітня 2016 року 

у справі № 6-2988цс15

Згідно із частиною першою статті 215 Цивільного кодексу

України підставою недійсності правочину є недодержання в

момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені

частинами першою – третьою та шостою статті 203 цього

Кодексу.

Ураховуючи те, що відчуження майна з прилюдних торгів

належить до угод купівлі-продажу, така угода може

визнаватися недійсною в судовому порядку з підстав,

установлених частиною першою статті 215 вказаного

Кодексу.



Нерухоме майно передається на реалізацію з прилюдних

торгів за ціною та в порядку, передбаченому Законом України

«Про виконавче провадження». При цьому умови, процедура

підготовки та порядок проведення торгів з реалізації

арештованого нерухомого майна, розрахунків за придбане

майно й оформлення результатів торгів визначено

Тимчасовим положенням.

За змістом пункту 3.11 Тимчасового положення (у

редакції, чинній на час проведення оспорюваних прилюдних

торгів) спеціалізована організація письмово повідомляє

державного виконавця, стягувача та боржника про дату, час,

місце проведення прилюдних торгів, а також стартову ціну

реалізації майна.



Отже, розглядаючи питання про дотримання під час

проведення торгів положень пункту 3.11 Тимчасового

положення, суди мають установити, чи було письмово

повідомлено, зокрема, боржника про дату, час, місце

проведення прилюдних торгів та про стартову ціну, за якою

майно пропонується до продажу.

При цьому під письмовим повідомленням слід розуміти

не тільки направлення відповідних відомостей зазначеним

особам у письмовому вигляді, а й отримання цими особами

необхідних відомостей.

Отже, загальний зміст поняття «повідомлення»

передбачає не тільки направлення відомостей, з якими особу

слід ознайомити, а й отримання цією особою зазначених

відомостей.



Разом з тим сам по собі факт неналежного повідомлення

боржника про проведення прилюдних торгів не може бути

підставою для визнання таких торгів недійсними. Головною

умовою, яку повинні встановити суди, є наявність порушень,

що могли вплинути на результат торгів, тобто не тільки

недотримання норм закону під час проведення прилюдних

торгів, а й порушення прав і законних інтересів особи, яка їх

оспорює, способом захисту яких є визнання прилюдних

торгів недійсними.



Правова позиція, викладена в постанові Верховного Суду 

України від 02 березня 2016 року 

у справі № 6-3090цс15

Згідно з частинами першою та другою статті 1212 ЦК

України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за

рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової

підстави (безпідставно набуте майно), зобов’язана повернути

потерпілому це майно. Особа зобов’язана повернути майно і

тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Положення глави 83 ЦК України застосовуються

незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження

майна було результатом поведінки набувача майна,

потерпілого, інших осіб чи наслідком події. Виходячи зі

змісту зазначеної норми можна виокремити особливості

змісту та елементів кондиційного зобов’язання.



Характерною особливістю кондиційних зобов’язань є те,

що підстави їх виникнення мають широкий спектр:

зобов’язання можуть виникати як із дій, так і з подій,

причому з дій як сторін зобов’язання, так і третіх осіб, із дій

як запланованих, так і випадкових, як правомірних, так

неправомірних. Крім того, у кондиційному зобов’язанні не

має правового значення чи вибуло майно, з володіння

власника за його волею чи всупереч його волі, чи є набувач

добросовісним чи недобросовісним.

Кондикційне зобов’язання виникає за наявності таких

умов:

• набуття чи збереження майна однією особою (набувачем)

за рахунок іншої (потерпілого);

• набуття чи збереження майна відбулося за відсутності

правової підстави або підстава, на якій майно набувалося,

згодом відпала.



Конструкція статті 1212 ЦК, як і загалом норм глави 83

ЦК, свідчить про необхідність установлення так званої

«абсолютної» безпідставності набуття (збереження) майна не

лише в момент його набуття (збереження), а й станом на час

розгляду спору.

Ознаки, характерні для кондиції, свідчать про те, що

пред’явлення кондиційної вимоги можна визнати належним

самостійним способом захисту порушеного права власності,

якщо: 1) річ є такою, що визначена родовими ознаками, в

тому числі грошовими коштами; 2) потерпілий домагається

повернення йому речі, визначеної родовими ознаками

(грошових коштів) від тієї особи (набувача), з якою він не

пов’язаний договірними правовідносинами щодо речі.



Узагальнюючи викладе, можна дійти висновку про те,

що кондиція – позадоговірний зобов’язальний спосіб захисту

права власності або іншого речового права, який може бути

застосований самостійно. Кондикція також застосовується

субсидіарно до реституції та віндикації як спосіб захисту

порушеного права у тому випадку, коли певна вимога

власника (титульного володільця) майна не охоплюється

нормативним урегулюванням основного способу захисту

права, але за характерними ознаками, умовами та суб’єктним

складом підпадає під визначення зобов’язання з набуття або

збереження майна без достатньої правової підстави.



Таким чином, права особи, яка вважає себе власником

майна, підлягають захисту шляхом задоволення позову до

володільця, з використанням правового механізму,

установленого статтею 1212 ЦК України у разі наявності

правових відносин речово-правового характеру

безпосередньо між власником та володільцем майна.

Такий спосіб захисту можливий шляхом застосування

кондиційного позову, якщо для цього існують підстави,

передбачені статтею 1212 ЦК України, які дають право

витребувати в набувача це майно.

Відповідно до закріпленого в статті 387 ЦК України

загального правила власник має необмежене право

витребувати майно із чужого незаконного володіння.



Витребування майна шляхом віндикації застосовується до

відносин речово-правового характеру, зокрема якщо між

власником і володільцем майна немає договірних відносин і

майно перебуває у володільця не на підставі укладеного з

власником договору.

Право власника на витребування майна від добросовісного

набувача на підставі частини першої статті 388 ЦК України

залежить від того, у який спосіб майно вибуло з його

володіння. Ця норма передбачає вичерпне коло підстав, коли

за власником зберігається право на витребування свого майна

від добросовісного набувача.

Однією з таких підстав є вибуття майна з володіння

власника або особи, якій він передав майно, не з їхньої волі

іншим шляхом.



За змістом статті 388 ЦК України випадки витребування

майна власником від добросовісного набувача обмежені й

можливі за умови, що майно вибуло з володіння власника або

особи, якій він передав майно, поза їх волею.

Наявність у діях власника волі на передачу майна іншій

особі унеможливлює витребування майна від добросовісного

набувача.

Норма статті 388 ЦК України може застосовуватись як

підстава позову про повернення майна від добросовісного

набувача, якщо майно вибуло з володіння власника або

особи, якій він передав майно, не з їхньої волі іншим

шляхом, яке було відчужене третій особі, якщо між

власником та володільцем майна не існує жодних юридичних

відносин.


