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Тобто, визначаючи характер грошового зобов'язання, судом було визначено стягнення з 
боржника суми саме в іноземній валюті, що на момент ухвалення рішення суду становило 
визначений за офіційним курсом НБУ еквівалент у національній валюті України. Зазначення 
судом у своєму рішенні двох грошових сум, які необхідно стягнути з боржника, внесло двозначність 
до розуміння суті обов'язку боржника, який має бути виконаний примусово за участю державного 
виконавця.

Постанова від 04.07.2018 
№ 761/12665/14-Ц 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Велика Палата Верховного Суду відступає від висновку 
Верховного Суду України, сформульованого в постанові від 
13 вересня 2017 року у справі N 6-1445цс17 щодо валюти 
виконання судового рішення.

У разі ухвалення судом рішення про стягнення боргу в іноземній 
валюті стягувачу має бути перерахована саме іноземна валюта, 
визначена судовим рішенням, а не її еквівалент у гривні. 
Перерахування суми у національній валюті України за 
офіційним курсом НБУ не вважається належним виконанням.



Дайджест правових позицій
Верховного Суду

Липень-серпень 2018

ПРАВО ВЛАСНОСТІ.
ДОГОВІРНІ СПОРИ

НАДАННЯ РОЗСТРОЧКИ ЧИ ВІДСТРОЧКИ 
ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ

3

Постанова від 14.08.2018 
№ 913/377/17 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Господарський процесуальний кодекс України не є актом цивільного чи господарського 
законодавства, тому надання розстрочки чи відстрочки виконання рішення стосується саме 
процесуальної дії суду по зміні строку виконання судового рішення, а не строку виконання 
конкретного господарського зобов'язання.

Сама по собі наявність відстрочки виконання судового рішення не звільняє боржника від 
відповідальності за невиконання грошового зобов'язання та не припиняє кредитних правовідносин 
і не змінює умов кредитного договору щодо порядку нарахування і сплати процентів, оскільки під 
час відстрочки примусового виконання рішення суду, яка регулюється нормами процесуального 
права.

Надання розстрочки чи відстрочки виконання рішення не 
стосується строку виконання конкретного господарського 
зобов'язання.



Фіктивний правочин характеризується тим, що сторони вчиняють такий правочин лише для 
вигляду, знаючи заздалегідь, що він не буде виконаний. При вчиненні фіктивного правочину 
сторони мають інші цілі, ніж ті, що передбачені правочином. Причому такі цілі можуть бути 
протизаконними, або фіктивний правочин може взагалі не мати правової мети. Визнання 
фіктивного правочину недійсним потребує встановлення господарським судом умислу його сторін.

Для визнання правочину фіктивним ознака вчинення його лише для вигляду має бути 
властива діям обох сторін правочину. Якщо одна сторона діяла лише для вигляду, а інша — 
намагалася досягти правового результату, такий правочин не можна визнати фіктивним. Якщо на 
виконання правочину було передано майно або майнові права, такий правочин не може бути 
кваліфікований як фіктивний.
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Постанова 09.08.2018 
№ 910/11566/17 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

ФІКТИВНІ ДОГОВОРИ

Якщо на виконання правочину було передано майно або майнові 
права, такий правочин не може бути кваліфікований як 
фіктивний.
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Постанова від 14.08.2018 
№ 910/15151/17 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Дії представника в інтересах особи, яку він представляє з перевищенням повноважень не 
ґрунтуються на волі особи, в інтересах якої він діяв.

Загальне правило, що випливає зі змісту норм статті 241 Цивільного кодексу України, таке: 
представництво з перевищенням повноважень не породжує властиві представництву наслідки, 
тобто не створює діями представника права й обов'язки в іншої особи, від імені якої вчинено 
правочин. У наведеній статті зазначається лише про один варіант поведінки особи, представник 
якої вийшов за межі наданих йому повноважень, а саме — схвалення нею цих його дій.

СХВАЛЕННЯ ПРАВОЧИНУ, ВЧИНЕНОГО 
З ПЕРЕВИЩЕННЯМ ПОВНОВАЖЕНЬ

Незалежно від форми схвалення воно повинно виходити від 
органу або особи, уповноваженої відповідно до закону, 
установчих документів або договору вчиняти такі правочини або 
здійснювати дії, які можуть розглядатися як схвалення.
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Постанова від 04.07.2018 
№ 653/1096/16-Ц 

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Допоки особа є власником нерухомого майна, вона не може бути обмежена у праві звернутися до 
суду з позовом про усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження цим 
майном, зокрема і шляхом виселення. А тому негаторний позов може бути пред'явлений упродовж 
всього часу тривання відповідного правопорушення.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ 
ДО НЕГАТОРНОГО ПОЗОВУ

Велика Палата Верховного Суду відступає від висновку 
Верховного Суду України, сформульованого у постанові від 27 
січня 2016 року у справі № 6-2913цс15, щодо застосування 
позовної давності при пред’явленні позову про усунення 
перешкод  у користуванні майном.
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Постанова від 21.08.2018 
№ 910/19865/17

РІШЕННЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ:

Характерною ознакою негаторного позову є протиправне вчинення перешкод власникові у 
реалізації ним повноважень розпорядження або (та) користування належним йому майном.

Негаторний позов має на меті усунення тривалих порушень зазначених повноважень власника, 
а не тих, що мали місце в минулому.

Таким чином, для задоволення вимог власника необхідно встановити факт об'єктивно існуючих 
перешкод у здійсненні власником своїх правомочностей. Право власності як абсолютне право має 
захищатися лише при доведенні самого факту порушення.

Другою умовою застосування негаторного позову має бути відсутність між позивачем і 
відповідачем договірних відносин, адже в разі наявності таких відносин власник здійснює захист 
порушеного права власності зобов'язально-правовими засобами.

Якщо ж на час подання позову порушення припинилися, то й 
відпадає підстава для пред'явлення негаторного позову. Власник 
має право у даному випадку вимагати лише відшкодування 
збитків або застосувати інший спосіб захисту свого права.


