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З урахуванням того, що апеляційний суд клопотання позивача про витребування доказів взагалі 
не розглянув та не вирішив з наданням мотивованих висновків, Верховний Суд дійшов висновку про 
необхідність часткового задоволення касаційної скарги Товариства та скасування постанови 
апеляційної інстанції з направленням справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Дослідження суті та висновків оскаржуваних рішення та постанови за наявності вищевказаного 
порушення норм процесуального права визнано передчасним.

Постанова від 02.04.2018
у справі № 910/6335/17

РІШЕННЯ ВС КГС:

Неналежне виконання стороною свого процесуального обов'язку з доведення у суді першої 
інстанції обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, не може бути 
компенсоване цим учасником судового процесу на наступних етапах розгляду справи (у судах 
апеляційної чи касаційної інстанцій). 

В іншому випадку зазначене могло б призвести до безпідставного скасування законного та 
обґрунтованого рішення суду першої інстанції. 

Постанова від 20.02.2018 
у справі № 916/1262/17

РІШЕННЯ ВС КГС:

У випадках, коли щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, провадження у 
кримінальній справі в силу закону не може бути закінчено постановленням вироку (у зв'язку із 
закінченням строків давності, внаслідок акта амністії, помилування, недосягнення віку 
кримінальної відповідальності, у зв'язку зі смертю), встановлені судом істотні обставини вчинення 
кримінального правопорушення, що вказані в ухвалі суду про закриття кримінального 
провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності, мають враховуватися судами 
при розгляді господарських справ з урахуванням ст. 43 ГПК України щодо оцінки доказів.

Постанова від 07.02.2018 
у справі № 27/306

РІШЕННЯ ВС КГС:
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Питання про поважність причин пропуску процесуального строку в розумінні ст. 43 ГПК України 
вирішується судом за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і 
об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи і їх сукупності, керуючись законом.

Постанова від 23.01.2018
у справі № 911/2581/14

РІШЕННЯ ВС КГС:

У рішенні ЕСПЛ «Станьо проти Бельгії» від 07.07.2009 суд вказав, що встановлені законом 
строки позовної давності переслідували законну мету забезпечення правової визначеності, 
оскільки вони захищали потенційних відповідачів від прострочених вимог і означали, що суди 
звільняються від необхідності винесення рішень, заснованих на доказах, які з часом набули 
властивість невизначеності або неповноти. 

Згідно зі статтею 120 ГПК України (у редакції до 15.12.2017 року) у разі втрати наказу 
господарський суд може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець звернувся 
із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред'явлення наказу до виконання. 

Враховуючи, що на момент звернення з відповідною заявою про видачу дубліката наказу сплив 
строк для пред'явлення наказу до виконання та відмовлено в задоволенні заяви стягувача про 
поновлення пропущеного строку для пред'явлення до виконання цього наказу, тому відмова у 
задоволені заяви про видачу дубліката наказу є правомірною.

Постанова від 04.04.2018 
у справі № 60/258/10

РІШЕННЯ ВС КГС:

У випадку якщо на рішення суду першої інстанції, яке набрало законної сили із закінченням 
встановленого статтею 93 ГПК України строку, подано апеляційну скаргу, і суд апеляційної 
інстанції відновив цей строк та прийняв скаргу до провадження, то таке рішення місцевого 
господарського суду до завершення апеляційного розгляду не вважається таким, що набрало 
законної сили.

Постанова від 14.02.2018 
у справі № 917/1622/16

РІШЕННЯ ВС КГС:
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СУДОВИЙ ЗБІР
Скаржником не наведено обставин, які б мали виключний характер та свідчили про наявність 

належних підстав для звільнення від сплати судового збору, а також, не подано доказів про 
неможливість сплатити судовий збір, у зв’язку з чим, колегія суддів ВС погодилася з висновком суду 
апеляційної інстанції про наявність правових підстав для відхилення заяви скаржника про 
відстрочення сплати судового збору.

Постанова від 26.02.2018
у справі № 905/1313/15

РІШЕННЯ ВС КГС:

Сертифікати Торгово-промислової палати України хоч і констатують факт наявності 
форс-мажорних обставин на території Донецької області, однак ніяким чином не містять 
причинного зв'язку між вказаними подіями та неможливістю товариством сплатити судовий збір 
за подання апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції.

Постанова від 23.02.2018  
у справі № 905/1637/15

РІШЕННЯ ВС КГС:

Судовий збір у разі зменшення судом розміру неустойки на підставі п. 3 ч. 1 ст. 83 ГПК України 
та ч. 3 ст. 551 ЦК України покладається на відповідача повністю без урахування зменшення 
неустойки, оскільки таке зменшення є наслідком не необґрунтованості позовних вимог в цій 
частині, а виключно застосування судами свого права на таке зменшення, передбаченого 
наведеними нормами.

Постанова від 05.04.2018
у справі № 917/1006/16

РІШЕННЯ ВС КГС:

Пунктом 3 ч. 6 ст. 113 ГПК України визначено, що заява про перегляд судового рішення 
господарського суду за нововиявленими обставинами до розгляду не приймається і повертається 
заявникові у разі відсутності доказів сплати судового збору у порядку і розмірі, встановлених 
законодавством.

У разі, якщо заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами прийнято до 
провадження, повернення її без розгляду на підставі статті 113 ГПК України не відповідає змісту 
цієї норми Закону.

Постанова від 11.04.2018 
у справі № 915/1316/16

РІШЕННЯ ВС КГС:
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ЗАХОДИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Саме лише посилання в заяві про вжиття заходів забезпечення позову на потенційну можливість 
ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування, 
підтвердженого належними доказами, не є достатньою підставою для задоволення заяви.

У практиці Європейського суду з прав людини сформовано характеристики незалежності суду, 
одна з яких полягає в тому, що суд має сприйматися як незалежний орган; щодо ознак безсторонності 
суду, то він повинен сприйматися таким з об'єктивного погляду з достатніми гарантіями для 
виключення будь-яких легітимних сумнівів з цього приводу (пункти 125, 126 рішення від 6 жовтня 
2011 року у справі «Агрокомплекс проти України»).

Із врахуванням викладеного, забезпечення права на ефективний спосіб захисту позивача не може 
виправдовувати втручання у право відповідача на мирне володіння своїм майном, у зв'язку із 
задоволенням необґрунтованої заяви про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення 
арешту на його грошові кошти.

Постанова від 22.02.2018 
у справі № 910/18821/17

РІШЕННЯ ВС КГС:

Ухвала господарського суду про вжиття заходів до забезпечення позову має містити мотиви 
щодо наявності правового зв’язку між заявленими позовними вимогами та заходами до 
забезпечення позову, зокрема в частині заборони відповідачам вчиняти дії щодо відчуження 
наявного в них рухомого та нерухомого майна в межах суми позову. 

Заявник визначає коло тих обставин, з якими він пов'язує необхідність вжиття заходів 
забезпечення позову, та відповідно повинен надати докази в їх обґрунтування, а Господарський 
повинен зазначати які докази можуть вказувати на наявність обставин, з котрими пов'язується 
застосування заходів до забезпечення позову, та у чому саме вбачається неможливість чи 
утруднення виконання судового рішення в разі задоволення позову.

Постанова від 01.02.2018 
у справі № 910/14598/17

РІШЕННЯ ВС КГС:


