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ВСТУП 

 

Актуальність теми. З розвитком національного законодавства збільшилось 

розмаїття справ, що розглядаються судами, зокрема, в порядку цивільного 

судочинства. Відповідно, усе більш актуальними в силу свого прикладного 

значення стають дослідження процесуальних особливостей судового провадження 

в окремих категоріях цивільних справ, зокрема в справах, що виникають з 

кредитних правовідносин. 

На сьогодні в провадженні судів України перебуває велика кількість 

цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин. В останні роки 

прослідковується тенденція збільшення кількості справ даної категорії, яка 

пов’язана із фінансовою кризою в країні. Складна політична та економічна 

ситуація в Україні потягла за собою знецінення української гривні по відношенню 

до іноземної валюти, зменшення розмірів доходів громадян, а відповідно 

погіршення матеріального стану населення. 

Як наслідок, більшість позичальників втратила можливість повернення 

кредиторам отриманих коштів, що стало причиною появи численної кількості 

судових справ про стягнення заборгованості за кредитними договорами.  

Так, відповідно до офіційних даних Державної судової адміністрації 

України, ВССУ та ВСУ однією з найчисленніших категорій судових справ, які 

розглядаються в порядку цивільного судочинства, є справи, що виникають із 

кредитних правовідносин.  

За 2015 рік місцевими загальними судами було розглянуто 666 204 справи 

позовного провадження (2014 рік – 670 080 справ, 2013 рік – 800 480 справ), з них 

спори, що виникають з договорів склали 264 403 справи (2014 рік – 250 717 справ, 

2013 рік – 263 496 справ). Основну частину спорів, що виникають з договорів, 

становили спори, що вникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу 

– 212 788 справ (2014 рік – 196 050 справ, 2013 рік – 180 185 справ). 

Апеляційні суди за 2015 рік розглянули 61 856 справ позовного 

провадження (2014 рік – 71 421 справу, 2013 рік – 88 595 справ), з них спори, що 
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виникають з договорів склали 25 703 справи (2014 рік – 28 275 справ, 2013 рік – 

33 700 справ). Основну частину спорів, що виникають з договорів, також 

становили спори, що вникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу 

– 15 994 справ (2014 рік – 16 255 справ, 2013 рік – 17 062 справи). З них 

апеляційними судами було скасовано 5 780 рішень (2014 рік – 5 674 рішення, 

2013 рік – 5 111 рішень) та змінено 1 632 рішення (2014 рік – 1 691 рішення, 

2013 рік – 1 790 рішень). 

ВССУ за 2015 рік було розглянуто 8 878 справ (2014 рік – 8 907 справ, 

2013 рік – 9 227 справ), з них спори, що виникають з договорів склали 3 300 справ 

(2014 рік – 3 283 справи, 2013 рік – 2 911 справ). Основну частину спорів, що 

виникають з договорів, також становили спори, що вникають із договорів позики, 

кредиту, банківського вкладу – 1 563 справи (2014 рік – 1 517 справ, 2013 рік – 

1 219 справ). З них ВССУ було скасовано 1 254 рішення (2014 рік – 1 286 рішень, 

2013 рік – 1 014 рішень). 

ВСУ за 2015 рік було розглянуто 272 справи (2014 рік – 222 справи, 2013 рік 

– 160 справ), з них спори, що виникають з договорів склали 130 справ (2014 рік – 

60 справ, 2013 рік – 55 справ). Частину спорів, що виникають з договорів, 

становили спори, що вникають із договорів позики, кредиту, банківського вкладу 

– 31 справа (2014 рік – 32 справи, 2013 рік – 9 справ). З них ВСУ було скасовано 

повністю або частково 26 рішень (2014 рік – 21 рішення, 2013 рік – 6 рішень), 14 з 

яких скасовано на підставі порушення норм процесуального права. 

В межах дисертаційного дослідження було детально проаналізовано 

цивільне і цивільне процесуальне законодавство України, постанови Пленуму 

ВСУ та ВССУ, матеріали судової практики місцевих, апеляційних судів,  ВССУ, 

ВСУ (всього близько 400 цивільних справ, що виникли з кредитних 

правовідносин). 

Незважаючи на те, що вказана категорія справ займає перше місце в 

загальній кількості спорів, які вирішують суди цивільної юрисдикції, в доктрині 

сучасного цивільного процесу України процесуальні особливості розгляду справ 

даної категорії залишаються недослідженими, а праць, присвячених вивченню 
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даного питання, є вкрай мало. Крім того, не було жодного спеціального 

монографічного дослідження, присвяченого особливостям розгляду справ, що 

виникають із кредитних правовідносин.  

Викладені фактори обумовлюють актуальність дослідження проблем 

цивільного судочинства у справах даної категорії.  

Теоретичною базою дисертації стали наукові досягнення українських 

учених: А. В. Андрушка, М. І. Балюка, Ю. В. Білоусова, С. С. Бичкової, 

Н. Л. Бондаренко-Зелінської, О. В. Гетманцева, О. О. Грабовської, 

П. П. Заворотька, О. С. Захарової, Н. О. Кіреєвої, В. В. Комарова, В. М. Кравчука, 

Д. Д. Луспеника, Ю. Д. Притики, Т. В. Рудої, Р. О. Стефанчука, 

В. І. Тертишнікова, Г. П. Тимченка, О. С. Ткачука, О. І. Угриновської, 

С. Я. Фурси, М. Й. Штефана та ін. У роботі досліджено праці таких радянських та 

сучасних російських процесуалістів, як С. М. Абрамова, Н. І. Авдеєнка, 

А. Т. Боннера, В. М. Васіна, Є. В. Васьковського, М. А. Вікут, В. М. Гордона, 

Р. Є. Гукасяна,  М. А. Гурвича, О. О. Добровольського, І. Є. Енгельмана, 

П. Ф. Єлісейкіна, Й. А. Жеруолиса, Г. А. Жиліна, І. М. Зайцева, М. Б. Зейдера, 

О. В. Ісаєнкової, О. П. Клейнмана, Б. Т. Матюшина, Г. Л. Осокіної, 

І. В. Решетнікової, Т. В. Сахнової, М. К. Треушнікова, Ф. Н. Фаткулліна, 

Н. О. Чечиної, Д. М. Чечота, М. С. Шакарян, Я. Л. Штутина, К. С. Юдельсона, 

Т. М. Яблочкова, В. В. Яркова та інших. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

виконувалася в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 

рамках теми комплексних наукових досліджень, відповідно до державної 

бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БВ 042-01; номер державної реєстрації 

0111U008337), яка досліджувалась на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 2011 року по 

31 грудня 2015 року. Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 4 від 23 грудня 2011 року) та включено до переліку тем 
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дисертаційних досліджень з проблем держави і права (затверджених НАПрН 

України у 2011 році, – реєстраційний номер 329, с. 61). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вирішення теоретичних та практичних проблем розгляду справ, що виникають з 

кредитних правовідносин, в цивільному процесі України і, формування на основі 

проведеного аналізу теоретичних положень та практичних рекомендацій по 

вдосконаленню окремих норм чинного законодавства України. Реалізація 

поставленої мети зумовила потребу у вирішенні таких основних задач: 

– дослідити позов як універсальний засіб захисту прав осіб, які є 

учасниками кредитних правовідносин, та елементи позову; 

– визначити передумови права на пред’явлення позову, що виникає з 

кредитних правовідносин, та процесуальний порядок його реалізації;  

– дослідити мету, значення і зміст провадження до судового розгляду у 

справах, що виникають з кредитних правовідносин; 

– з’ясувати коло осіб, що беруть участь у справах цієї категорії; 

– визначити коло обставин, що мають значення для справи (предмет 

доказування) у справах, що виникають з кредитних правовідносин; 

– дослідити мету, значення і зміст судового розгляду справ, що виникають з 

кредитних правовідносин; 

– розкрити особливості процесу доказування у таких справах; 

– з’ясувати правову природу судового рішення у цій категорії справ;  

– сформулювати теоретичні висновки та розробити пропозиції і 

рекомендації до чинного процесуального законодавства щодо розгляду справ, що 

виникають з кредитних правовідносин.  

Об’єктом дослідження є цивільні процесуальні правовідносини, які 

виникають, змінюються та припиняються у зв’язку з порушенням та здійсненням 

провадження у справах, що виникають з кредитних правовідносин. 

Предметом дослідження є процесуальні особливості розгляду цивільних 

справ, що виникають з кредитних правовідносин. 
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Методи дослідження. З урахуванням об’єкта і предмета дослідження та 

відповідно до поставленої мети і задач, автором застосовано широкий комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: 

– діалектичний метод пізнання правових явищ та його категорії 

використовувалися для розкриття сутності та взаємозв’язку понять «позов», 

«особи, які беруть участь у справах, що виникають з кредитних правовідносин», 

«доказування», «докази», «судове рішення»; 

– формально-юридичний метод застосовувався при тлумаченні положень 

законодавства при розгляді справ,  що виникають з кредитних правовідносин; 

– формально-логічний метод використовувався при дослідженні чинних 

правових норм, які регулюють кредитні правовідносини, процесуального порядку 

розгляду справ даної категорії в цивільному судочинстві, при аналізі наукових 

пропозицій щодо вдосконалення правової регламентації цих відносин, при 

формулюванні наукових висновків і пропозицій відповідно до мети 

дисертаційного дослідження; 

– методи класифікації, систематизації та юридичний (догматичний) метод 

застосовувався для узагальнення законодавчих актів та наукової літератури за 

темою дисертаційного дослідження;  

– методи моделювання та прогнозування застосовувалися при розробці  

рекомендацій щодо вдосконалення порядку розгляду справ,  що виникають з 

кредитних правовідносин в цивільному процесі України;  

– статистичний метод застосовувався при вивчені судової статистики та 

практики розгляду справ,  що виникають з кредитних правовідносин;  

– історико-правовий метод застосовувався у процесі аналізу наукової 

літератури та динаміки розвитку окремих стадій цивільного процесу;   

– порівняльно-правовий метод використано для співставлення норм 

чинного ЦПК України, ЦПК України 1963 року та ЦПК Російської Федерації, що 

дало можливість запропонувати найбільш оптимальні пропозиції щодо 

вдосконалення цивільного процесуального законодавства України. 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційне 

дослідження є першим у вітчизняній науці цивільного процесуального права 

комплексним дослідженням питань розгляду справ, що виникають із кредитних 

правовідносин.  

За підсумками проведеного дослідження обґрунтовано низку нових 

висновків і пропозицій, найважливіші серед яких такі: 

Вперше:  

– обґрунтовано висновок про те, що через призму досвіду судів зарубіжних 

країн, практика розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин, в 

порядку наказного провадження чи в порядку, який є альтернативним судовому, 

сприятиме зменшенню кількості та своєчасному розгляду і вирішенню справ 

даної категорії; 

– зроблено висновок про те, що у разі пред’явлення юридичною особою 

позову, що виникає з кредитних правовідносин, одночасно як до фізичних, так і 

до юридичних осіб, справа підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства 

відносно вимог, пред’явлених до всіх відповідачів, якщо ці вимоги нерозривно 

пов’язані між собою або від вирішення однієї з них залежить вирішення інших; 

– обґрунтовано, що документом, який в розумінні частини п’ятої статті 42 

та частини восьмої статті 119 ЦПК підтверджує повноваження представника 

юридичної особи, є не лише оригінал довіреності від імені юридичної особи, але й 

її належно посвідчена копія; 

– обґрунтовано висновок про необхідність надання суду першої інстанції 

права повернення заявникові повторної апеляційної скарги на ухвалу про 

відкриття провадження у справі при наявності ухвали апеляційного суду про 

залишення такої ухвали без змін за апеляційною скаргою цієї ж особи або її  

представника з метою усунення особам, які беруть участь у справі, можливості 

зловживати своїми процесуальними правами; 

– зроблено висновок про те, що обов’язок суду апеляційної інстанції 

залишити апеляційну скаргу без руху, у випадку пропуску строку на апеляційне 

оскарження судового рішення та неподання заяви про його поновлення, з 
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наданням тридцятиденного строку на подання заяви про поновлення строку не 

сприяє розгляду справи в розумні строки і надає можливість особам, які беруть 

участь у справі, зловживати своїми процесуальними правами; 

– зроблено висновок про те, що залучення НБУ до участі у справах, що 

виникають з кредитних правовідносин, є безпідставним, оскільки вимоги за 

кредитними договорами не стосуються діяльності НБУ чи його територіальних 

управлінь, а прийняте рішення не може вплинути на його права чи обов’язки; 

– обґрунтовано необхідність надання правонаступнику сторони виконавчого 

провадження права ініціювання вступу у виконавче провадження; 

– зроблено висновок про те, що у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, пояснення сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як 

свідків, та показання свідків не мають вирішального значення без їх 

підтвердження належними письмовими доказами чи висновками експерта, які є 

основними засобами доказування при розгляді справ даної категорії. 

Удосконалено: 

– визначення поняття позову як засобу захисту порушених прав учасників 

кредитних правовідносин. Позов – це звернена через суд вимога позивача до 

відповідача, що виникає зі спірних кредитних правовідносин, про захист свого 

права чи законного інтересу, що підлягає розгляду та вирішенню судом у 

встановленому законом порядку; 

– обґрунтування того, що у разі наявності третейської угоди, справи, що 

виникають з кредитних правовідносин, підвідомчі третейським судам, крім справ 

про захист прав споживачів послуг банків (кредитних установ); 

– обґрунтування того, що справами про захист прав споживачів є лише 

справи за позовами самих споживачів; 

– розмежування понять філії, відділення та представництва банку. 

Запропоновано визначити у частині сьомій статті 110 ЦПК, що позови, які 

виникають з діяльності не лише філії або представництва юридичної особи, а й 

відділення юридичної особи, можуть також пред’являтися за їх 

місцезнаходженням; 
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– обґрунтування того, що у справах даної категорії неможливо визначити 

загальний предмет доказування, який є характерним для всіх спорів, що 

виникають з кредитних правовідносин, з огляду на те, що встановлення кола 

фактів, які підлягають доказуванню, по кожній конкретній справі залежить від 

правової норми, на підставі якої повинен бути вирішений кредитний спір; 

– практичні підходи до застосування та визначення дії в часі нормативно-

правових актів, які змінюють регламентацію кредитних правовідносин. 

Дістали подальшого розвитку: 

– положення про відсутність підстав для процесуального 

правонаступництва у разі встановлення під час судового розгляду факту 

пред’явлення позову до померлої особи; 

– пропозиції про внесення споживачів до переліку осіб, які звільняються від 

сплати судового збору, визначених частиною першою статті 5 Закону України 

«Про судовий збір»; 

– положення про те, що клопотання про витребування доказів та заява про 

забезпечення доказів є окремими процесуально-правовими діями, які не можна 

ототожнювати, оскільки вони мають різні предмети регулювання, форму та 

наслідки; 

– практичні підходи до залишення позову без розгляду у справах, що 

виникають з кредитних правовідносин. 

На основі проведеного наукового дослідження вносяться конкретні 

пропозиції щодо вдосконалення цивільного та цивільного процесуального 

законодавства України: 

1. Частину першу статті 173 ЦПК після слів «або звернутися для вирішення 

спору до третейського суду» доповнити словами «за винятком непідвідомчих 

йому справ»; 

2. Внести зміни до статті 215 ЦПК, виклавши пункт 2 частини першої у 

наступній редакції: 

«2) описової частини із зазначенням: 

узагальненого викладу позиції позивача; 
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узагальненого викладу позиції відповідача; 

пояснень осіб, які беруть участь у справі;»; 

3. Внести зміни до другого речення частини третьої статті 297 ЦПК, 

виклавши його в такій редакції: 

«3. … При цьому протягом п’яти днів з моменту отримання ухвали особа 

має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або 

вказати інші підстави для поновлення строку.»; 

4. Внести зміни до частини першої статті 310 ЦПК в наступній редакції: 

«1. Рішення суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із закриттям 

провадження у справі з підстав, визначених статтею 205 цього Кодексу або 

залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтею 207 цього Кодексу 

за винятком пункту 5.»; 

5. Внести зміни до частини першої статті 378 ЦПК, виклавши її в наступній 

редакції: 

«1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням 

державного виконавця, за заявою сторони або її правонаступника суд замінює 

сторону виконавчого провадження її правонаступником.». 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

дисертації полягає в тому, що запропоновані висновки можуть бути використані: 

– у науковій сфері – для подальшого наукового осмислення і розроблення 

проблем процесуального порядку розгляду цивільних справ;  

– у правотворчій сфері – для розвитку цивільного процесуального 

законодавства;  

– у правозастосовній сфері – результати дослідження, можуть сприяти 

удосконаленню процесуального порядку розгляду справ, що виникають з 

кредитних правовідносин (Акти впровадження в роботу ВССУ, Апеляційного 

суду м. Києва).  

– у навчальному процесі – при викладанні курсу «Цивільне процесуальне 

право України», спецкурсів  «Актуальні проблеми цивільного процесу України», 

«Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ», а також під час 
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підготовки підручників і навчальних посібників, довідкової літератури для 

студентів, аспірантів та викладачів із зазначених дисциплін. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній положення наукової новизни та інші 

наукові результати отримані на базі особистого вивчення та аналізу наукових і 

нормативних джерел. Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших 

авторів мають відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей 

здобувача. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

рекомендації дисертаційного дослідження розглядалися на засіданнях кафедри 

правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Результати проведеного дослідження оприлюднені у доповідях на наукових 

конференціях, зокрема: міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні» 

(м. Київ, 30 березня 2012 року); ІІІ міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, 03 жовтня 

2012 року); міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 15-річчю 

Національного університету «Одеська юридична академія» та 165-річчю Одеської 

школи права «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку 

державності та права» (м. Одеса, 30 листопада 2012 року); першій міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми теорії і практики 

нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія» 

(м. Київ, 21-22 лютого 2013 року); всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 24 квітня 

2013 року); міжнародному цивілістичному форумі «Цивільне законодавство: 

система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення» (м. Київ, 25-26 квітня 

2013 року); міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції та 

пріоритети реформування законодавства України» (м. Херсон, 25-26 жовтня 

2013 року); ІV всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та 
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студентів, присвяченій 15-річчю факультету підготовки юристів для МЗС України 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, «Актуальні 

проблеми юридичної науки і практики» (м. Харків, 12-13 грудня 2013 року); 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання теорії та 

практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права» (м. Київ, 

11-12 липня 2014 року); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення 

громадянського суспільства в Україні» (м. Харків, 18-19 липня 2014 року); 

міжнародній науково-практичній конференції «права та свободи людини і 

громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» 

(м. Братислава (Словацька Республіка), 19-20 вересня 2014 року) (Medzinárodná 

vedecká konferencia «L’udské a občianské práva a slobody: mechanizmus ich 

implementácie a ochrany v rôznych odvetviach práva», 19-20 septembra 2014 r., 

Bratislava); міжнародній науково-практичній конференції «Європейські стандарти 

захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом», присвяченій 

десятиріччю прийняття Цивільного процесуального кодексу України (м. Київ, 

26 вересня 2014 року); міжнародній науково-практичній конференції 

«Особливості адаптації законодавства Молдови та України до законодавства 

Європейського Союзу» (м. Кишинів (Республіка Молдова), 27-28 березня 

2015 року). 

Публікації. Основні положення та висновки, що містяться у дисертації, 

знайшли своє відображення в 19 публікаціях. З них: 6 наукових статей, в яких 

містяться основні результати дисертації, опубліковано у виданнях, включених до 

переліку фахових з юридичних наук, у тому числі 2 – в міжнародних наукових 

виданнях, а також 13 публікацій тез наукових доповідей на наукових 

конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що 

містять вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 223 сторінки, у тому числі 24 сторінки – список 

використаних джерел із 237 найменувань, 2 сторінки – додатки. 
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РОЗДІЛ 1  

ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З 

КРЕДИТНИХ ПРАВОВІДНОСИН 

 

1.1. Право на позов та право на пред’явлення позову у справах, що 

виникають з кредитних правовідносин 

 

Людина упродовж усього життя вступає й реалізує зобов’язальні відносини, 

у тому числі і кредитні, які стосуються великої кількості населення, а кредит 

відіграє важливу роль у житті багатьох громадян. 

Соціально-економічні перетворення в Україні та пов’язаний з ними 

розвиток ринкових відносин зумовили необхідність забезпечення правового 

захисту прав та законних інтересів учасників правовідносин у сфері фінансово-

кредитної діяльності. 

Процес створення правової держави призводить до того, що сьогодні все 

більше уваги приділяється людині, захисту її прав, свобод та інтересів. І не 

випадково в статі 3 Конституції України закріплено, що утвердження і 

забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави [67].  

Тільки конституційного закріплення прав і свобод людини недостатньо для 

їх реалізації та захисту. Законодавчо закріплюючи права і свободи за громадянами 

і організаціями, держава встановлює механізми їх забезпечення, відповідні 

юридичні гарантії їх належного здійснення. В системі юридичних гарантій прав та 

законних інтересів громадян і організацій важлива роль належить цивільно-

правовому захисту, завдяки якому досягається відновлення порушених прав, 

попередження та припинення дій, що порушують або можуть порушити права та 

законні інтереси осіб [230, c. 32]. 

Саме на суд як орган державної влади, який розглядає справи, що 

виникають із кредитних правовідносин, покладено обов’язок у кожному 

конкретному випадку оцінити конфліктну ситуацію та вирішити спір, який виник 

із кредитних правовідносин. 
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Об’єкт судового захисту та предмет судової діяльності впливають на 

особливості застосування інститутів цивільного процесуального права та 

конкретних засобів судового захисту, і це визначає певну модель дослідження 

особливостей судочинства [78, с. 3]. Необхідно зауважити, що наведений 

висновок є справедливим і щодо справ, що виникають з кредитних правовідносин, 

оскільки лише при врахуванні усіх особливостей відповідної категорії справ може 

бути забезпечено належний судовий захист невід’ємних майнових прав фізичних 

осіб та майнових інтересів юридичних осіб. У свою чергу, можемо зробити 

припущення, що ігнорування особливостей застосування інститутів цивільного 

процесуального права, якими характеризується розгляд справ, що виникають з 

кредитних правовідносин, призведе до порушення засад юридичної визначеності 

та до констатації нездатності засобів судового захисту забезпечити реальний, а не 

декларативний захист основоположних прав особи. 

Кредитування як сфера правового впливу передбачає багатоаспектний 

погляд з позиції декількох галузей права. Можна виокремлювати специфічні 

особливості комплексного аналізу кредитних правовідносин в цілому для кожної 

галузі права, зокрема цивільного та цивільного процесуального права. 

Кредит і кредитні правовідносини не можуть існувати самостійно одне від 

одного та тісно пов’язані між собою. Це зумовлене тим, що процедура надання 

(отримання) кредиту обов’язково супроводжується соціальними 

взаємовідносинами між кредитором і позичальником.  

За кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) 

зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на 

умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит 

та сплатити проценти. Дане визначення кредитного договору закріплене у статті 

1054 ЦК [220].  

Кредит – складна правова категорія, а тому ще й досі тривають дискусії 

вчених навколо питань, пов’язаних з сутністю та функціями кредиту. «Функції 

кредиту викликають стільки нерозумінь і таку плутанину понять, як жодне з 

інших понять політичної економії» [91, с. 261]. 
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Аналіз вітчизняної літератури з вказаної проблематики є підтвердженням 

цієї тези та засвідчує неоднозначне висвітлення суті кредитних правовідносин в 

суспільстві в цілому. 

Так, зокрема, неоднозначне трактування спричиняє саме походження 

терміна «кредит». Одні вчені вважають, що термін «кредит» походить від 

латинського слова «creditum», що означає позичка, борг, інші – від латинського 

слова «credere» – довіряти. Прихильники першого трактування ототожнюють 

кредит з позичкою та рухом позичкового капіталу. На їхній погляд, «кредит слід 

трактувати як форму руху позичкового капіталу, що носить історичний характер і 

обумовлений певними потребами суспільства» [177, с. 7].  

Проте, таке трактування кредитних відносин пов’язане з розглядом їх тільки 

як таких, що виникають між кредитором і позичальником виключно на грошовій 

основі. Це значно звужує їх сутність, оскільки, соціальний аспект цих відносин не 

береться до уваги. 

Успішність кредитних відносин повинна будуватись не тільки на 

економічних, але й на соціальних зв’язках між суб’єктами. Тому прихильники 

другого підходу під поняттям кредит розуміють «довіру, якою користується 

особа, що взяла на себе зобов’язання майбутнього платежу, зі сторони особи, що 

має право на цей платіж, – тобто довіра, яку позичальник надає боржнику» [73, с. 5].  

У сучасній економічній літературі з’являються публікації, у яких вітчизняні 

вчені виділяють не лише економічну, але й соціальну природу кредитних 

відносин. Так, зокрема, Євтух О. Т. зазначає, що основний принцип кредитування 

«довіра – відповідальність» є соціальним за своєю природою і залежить від 

природних факторів (вроджені якості людини, природні умови її проживання, 

наявність природних благ у країні тощо), духовного і громадянського виховання. 

При цьому, «категорії духовності та моральності є основою для формування 

довірчо-відповідальних відносин в усьому суспільстві, в науці тощо». Євтух О. Т.  

дійшов висновку, що кредит є загальнолюдською і міжнауковою категорією, що 

потребує застосування міждисциплінарного підходу до його дослідження [48]. 
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На дисертаційному рівні кредитні відносини, як правовий інститут, 

досліджувала Рябко Л. Г., яка зазначає, що кредитні правовідносини – це 

врегульовані нормами права самостійного виду відносини, які виникають між 

учасниками майнового обороту з приводу надання грошових коштів і товарно-

матеріальних цінностей на визначений термін або з відстрочкою платежу при 

перерозподілі матеріальних фондів на умовах терміновості, поворотності і 

платності у вигляді процентів по кредиту [168, с. 9].  

Андрущенко Г. І. досліджувала кредитні відносини, як соціальний інститут. 

На її думку, кредитні правовідносини мають зобов’язальний характер і 

побудовані з урахуванням довіри, часу, невизначеності, відстрочки, символічної 

платності, соціальної дієвості, що у свою чергу досягаються завдяки взаємній 

повазі, люб’язності, чесності, порядності, іміджу, честі та репутації суб’єктів 

кредитних правовідносин [5, с. 15]. 

Мотиваційними чинниками кредитної поведінки населення є їх матеріальне 

становище, ступінь задоволення потреб у забезпеченні різними соціальними 

благами та послугами, його соціально-демографічні характеристики, професійна 

приналежність, місце проживання, ступінь духовного розвитку. 

Слід відзначити, що розкриття не лише економічної, але й правової природи 

кредитних відносин, що виникли для задоволення потреб людини та засновані на 

довірі та високих моральних якостях громадян, можна простежити в працях 

М. Х. Бунге. До засобів захисту прав учасників кредитних правовідносин він 

відносив: «… захист закону, порядок судочинства і стягування тощо» [81, с. 288]. 

Отже, належний порядок судочинства у справах, що виникають із 

кредитних правовідносин, за своєю сутністю відноситься до моральних основ 

довіри громадян, як гарантія дотримання їхніх прав, оскільки в умовах світової 

фінансової кризи вплив кредитних правовідносин на громадян і їхній 

матеріальний стан є не лише позитивним.  

Характерною особливістю судового розгляду спорів, що виникають з 

кредитних правовідносин є те, що такі спори нерозривно пов’язані з економічною 

ситуацією в державі, що закладено самою природою кредитних правовідносин. 
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Очевидним є те, що при прийнятті рішення про тривале платне користування 

грошовими коштами кожна фізична особа прогнозує та оцінює можливості 

виконання відповідних зобов’язань, беручи при цьому до уваги існуючі 

мікроекономічні та макроекономічні показники, а також такі показники як рівень 

власних доходів, рівень витрат, офіційний курс іноземної валюти тощо.  

Незважаючи на те, що значна кількість кредитних правочинів 

розраховується зазвичай на середній або довгий строк, при прийнятті рішення про 

вступ у кредитні правовідносини кожна особа – потенційний контрагент може 

оцінювати винятково поточні обставини, оскільки для чіткої оцінки потенційних 

обставин може й не бути об’єктивних передумов. Таким чином, саме на підставі 

оцінки поточних обставин, особа дає згоду на той чи інший підхід до правової 

регламентації кредитних відносин, враховуючи при цьому законодавчі 

положення, а також положення потенційного договору. 

Разом із тим, при кардинальній зміні економічної обстановки у державі, яка 

може мати істотний вплив на фактори, які є передумовою виконання кредитних 

зобов’язань, учасники кредитних правовідносин прагнуть використовувати 

правові засоби для того, щоб приводити такі відносини у відповідність зі зміною 

факторів об’єктивного характеру. В умовах фінансової кризи позичальники 

втратили можливість належним чином виконувати свої зобов’язання за 

кредитними договорами. Це породило значну кількість спорів у сфері кредитних 

правовідносин. 

Як правило, банки пред’являють до суду позови про стягнення 

заборгованості за кредитними договорами, про звернення стягнення на предмет 

застави чи іпотеки. Позичальники заявляють вимоги про визнання договорів 

недійсними, оспорюють дії банків по підвищенню процентної ставки за 

користування кредитом. Поручителі звертаються до суду з позовами про визнання 

недійсними договорів поруки, визнання поруки припиненою. 

У зв’язку з такими обставинами в судах значно збільшилась кількість справ 

даної категорії, які на теперішній час складають основну частину всіх цивільних 

справ, що розглядаються судами загальної юрисдикції.   
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Найбільшу частину складають справи за позовами банків до позичальників, 

поручителів  про (солідарне) стягнення заборгованості за кредитними договорами, 

оскільки від виконання позичальниками своїх зобов’язань за кредитними 

договорами залежить можливість банків належним чином виконувати свої 

зобов’язання перед вкладниками банків за депозитними договорами. Категорія 

справ, що виникають із кредитних правовідносин належить до справ позовного 

провадження. 

Теоретичне визначення поняття «вид провадження» вперше було 

запропоновано Д. М. Чечотом. Автор визначав «вид провадження» як «порядок 

розгляду передбачених законом і об’єднаних в певні групи цивільних справ в суді 

першої інстанції, обумовлений матеріально-правовою природою справ, які 

входять до групи, та такий що характеризується самостійними засобами та 

способами захисту прав та інтересів, а також випливаючими з цього 

особливостями судової процедури» [226, c. 18]. 

На думку П. Ф. Єлісейкіна, в основі поділу на види судових проваджень 

повинні лежати мета процесуальних норм і способи її досягнення. Він визначав 

«вид провадження» як «процесуальний порядок розгляду окремих категорій 

справ, в основі якого лежать обумовлені предметом судової діяльності особливі 

мета та метод виконання задач по захисту суб’єктивних прав і охоронюваних 

законом інтересів та який разом з тим підкорений загальним правилам цивільного 

судочинства» [49, c. 34]. 

Н. Л. Бондаренко-Зелінська визначає процесуальне провадження як 

системне утворення, комплекс процесуальних дій об’єднаних кінцевою 

процесуальною метою, які охоплюють весь процес розгляду і вирішення 

цивільної справи [16, с. 17]. 

Такі вчені як О. В. Ісаєнкова, А. А. Демичев, Т. В. Соловйова та 

Н. Н. Ткачова виділяють наступні ознаки справ позовного провадження: наявність 

спору про право; рівність суб’єктів спору; предметом захисту виступає порушене 

або оспорюване суб’єктивне право або охоронюваний законом інтерес; 
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порушення провадження шляхом подачі в суд позовної заяви; метою є захист 

порушеного або оспорюваного права передбаченим в законі способом [60, с. 195-200]. 

У цивільному процесі України справи, що виникають із кредитних 

правовідносин, розглядаються в порядку позовного провадження, оскільки у своїй 

основі мають правову вимогу – спір про право, який передається на розгляд суду. 

У них беруть участь сторони з протилежними інтересами (кредитор, позичальник, 

поручитель та ін.) [232, c. 433], а процесуальні особливості розгляду справ даної 

категорії обумовлюються їх матеріально-правовою природою. 

На відміну, в Російській Федерації до 90 % таких справ розглядається в 

порядку наказного провадження, тобто у процесуальній формі, в рамках якої 

можливе пред’явлення вимог кредитора до боржника в спрощеному порядку у 

зв’язку з наявністю безперечних документів, що підтверджують ці вимоги, і 

відсутністю заперечень з боку боржника, тобто спору про право. Відповідно до 

абзацу 2 статті 122 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації [34] 

судовий наказ видається, якщо вимога ґрунтується на угоді, укладеній в простій 

письмовій формі. Результатом розгляду справи в порядку наказного провадження 

є винесення судового наказу. Відповідно до частини другої статті 126 Цивільного 

процесуального кодексу Російської Федерації судовий наказ виноситься без 

судового розгляду і виклику сторін.  

Можна виділити наступні переваги розгляду справ, що виникають із 

кредитних правовідносин, у порядку наказного провадження: 1) спрощеність 

процесуальної форми. Для винесення судового наказу достатньо подати заяву, яка 

має відповідати формальним вимогам; 2) термін винесення судового наказу. 

Відповідно до частини першої статті 126 Цивільного процесуального кодексу 

Російської Федерації судовий наказ по суті заявленої вимоги виноситься протягом 

п’яти днів з дня надходження заяви про постановлення судового наказу до суду; 

3) розмір державного мита, який дорівнює відповідно до частини другої статті 123 

Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації 50 % ставки, 

встановленої для відповідних позовних заяв; 4) судовий наказ відповідно до 

частини другої статті 121 Цивільного процесуального кодексу Російської 
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Федерації є одночасно виконавчим документом і приводиться до виконання в 

порядку, встановленому для виконання судових постанов; 5) судовий наказ 

виноситься без судового розгляду і виклику сторін; 6) при винесенні судового 

наказу суд, як правило, задовольняє заявлені вимоги в повному обсязі, оскільки 

зміна заявлених вимог, зокрема застосування судом статті 333 Цивільного 

кодексу Російської Федерації [33] (зменшення неустойки), більш типово для 

позовного провадження. 

Поряд з описаними перевагами наказне провадження має і деякі недоліки, а 

саме:  

1) Можливість безумовного скасування судового наказу. Для цього 

відповідно до статті 129 Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації 

боржнику достатньо подати у встановлений термін заперечення щодо його 

виконання. Відповідно до статті 128 Цивільного процесуального кодексу 

Російської Федерації цей термін становить десять днів. При цьому боржнику 

достатньо заявити в суді про заперечення щодо виконання судового наказу без 

будь-якого обґрунтування цих заперечень. У цьому випадку справа підлягає 

розгляду в порядку позовного провадження. 

Однак, статистика показує, що менше 10 % боржників користуються своїми 

правами і подають заперечення на судові накази, інші 90 % боржників за 

кредитами не оскаржують судові накази, а тому мирові судді задовольняють 

вимоги банків в повному обсязі [69]. 

2) У разі скасування судового наказу стягувачу не повертається державне 

мито, оскільки це не передбачено статтею 333.40 Податкового кодексу Російської 

Федерації [84], в якій вказані підстави для повернення сплаченого мита. 

Таким чином, розгляд справ, що виникають із кредитних правовідносин, у 

порядку наказного провадження має як переваги, так і недоліки. Слід зазначити, 

що даний вид провадження є більш «вигідним» для банків чи кредитних установ, 

ніж для споживачів кредитних послуг. Проте, враховуючи його оперативність, 

запровадження в цивільному процесі України можливості розгляду деяких 

«безспірних» справ, що виникають з кредитних договорів, в порядку наказного 
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провадження, безумовно мало б позитивний вплив на розвантаження судової 

системи країни. 

Також слід звернути увагу на досвід розгляду справ даної категорії в 

Республіці Польща. Так, у своїй доповіді на III Міжнародному судово-правовому 

форумі «Судова реформа в Україні: європейський вектор», який відбувся 

19 березня 2015 року у ВСУ, суддя Варшавського окружного комерційного суду 

Лукаш Пьєбіяк розповів про польський досвід роботи он-лайн суду по кредитним 

спорам. Це спеціальне відділення одного із судів, де суддів як таких немає. У 

даному суді працюють референти, які приймають рішення, ґрунтуючись на 

документах. При цьому позивачі в цьому суді не тільки з Польщі. У рік система 

розглядає приблизно 3-4 млн. справ, 80-90 % з них не оскаржуються. Це велика 

економія часу і коштів [175]. 

Звичайно, у буквальному розумінні, такий спосіб вирішення справ, що 

виникають із кредитних договорів, є альтернативний судовому. Проте, він суттєво 

сприяє зменшенню кількості та своєчасному розгляду і вирішенню справ даної 

категорії. 

Аналізуючи вищенаведене, та враховуючи, що одним із завдань судової 

реформи в Україні є своєчасний розгляд і вирішення справ, позитивний досвід 

Російської Федерації та Республіки Польща у вирішенні спорів, що виникають із 

кредитних правовідносин, може бути використаний в Україні з врахуванням 

особливостей цивільного процесуального законодавства. 

Оскільки в Україні всі справи, що виникають із кредитних правовідносин, 

та підвідомчі судам цивільної юрисдикції, підлягають розгляду виключно у 

позовному провадженні, слід зупинитися на розкритті поняття позову. 

Процесуальним засобом порушення судової діяльності щодо захисту прав, 

свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, державних 

та суспільних інтересів у позовному провадженні є позов [94, с. 208]. 

Ще у римському приватному праві захист цивільних прав міг здійснюватися 

як у позовному, так і в спеціальному (за допомогою інтердиктів претора) порядку. 

Головним з них, як і взагалі типовим для приватного права, був позовний захист. 
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У класичному римському праві позов (actio) – це право домагатися через суд того, 

що тобі належить. Іншими словами, позов – це звернення до суду за захистом 

своїх порушених прав. 

Претор мав право подавати позов, виходячи з принципу добра і 

справедливості, а не з наявності норми права. Було розроблено розгалужену 

систему позовів. У преторських едиктах наводилися формули окремих позовів, 

розроблених щодо відносин, які одержували правовий захист з боку претора [92, с. 297]. 

Характерною рисою цивільно-процесуальної науки дореволюційного 

періоду є те, що позов розглядався в формальному і матеріальному значенні.  

Так, Є. А. Нефедьєв виділяв зовнішню (формальну) і внутрішню 

(матеріальну) сторони позову. Формальну сторону він визначав як діяльність 

позивача, яка змушує суд до процесуальної діяльності та приводить до 

переконання судового органу в правильності позовної вимоги. Внутрішню ж 

сторону позову становила, на його думку, вимога позивача, і прагнення до її 

здійснення [214, с. 149].  

Також у формальному і матеріальному сенсах, тобто як позовне прохання та 

позовну вимогу, позов визначав Є. В. Васьковський. Об’єднання цих двох 

моментів надавало позову процесуального характеру, утворювало позовну вимогу 

про ухвалення судом певного рішення [23, с. 592].  

Проте, більшість дореволюційних процесуалістів (І. Є. Енгельман, 

Т. М. Яблочков, В. М. Гордон, А. Х. Гольмстен та інші)  визначала позов як 

вимогу позивача до суду [235, с. 233; 237, с. 91; 30, с. 4-5; 215, с. 136]. 

Матеріальна сторона позову, як правило, не виділялася. 

У радянський період у теорії цивільного процесуального права 

сформувались різні підходи до визначення позову. Так, деякі автори визначилися 

в тій чи іншій мірі на користь існування позову та права на позов як матеріально-

правової вимоги позивача до відповідача. 

Позиція прихильників напрямку визначення позову як процесуально-

правової категорії (К. С. Юдельсон, К. І. Комісаров, В. М. Семенов) полягала в 

визначенні позову як одного із головних способів звернення до суду за захистом 
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права або охоронюваного законом інтересу і порушення судової діяльності [172, 

с. 199-200]. Автори не включали у визначення позову матеріально-правову 

сторону, акцентуючи увагу на його процесуальному аспекті. 

Однак більшість цивілістів-процесуалістів радянської доби визнавали 

дуалістичну природу позову. Так, згідно з цією концепцією, представниками якої 

були М. А. Гурвич, Н. Б. Зейдер, П. Ф. Єлісейкін, позов розумівся як матеріально-

правова вимога позивача до відповідача, звернена через суд, тобто як складна 

правова категорія, що поєднує в собі як матеріально-правові, так і процесуальні 

елементи. Зокрема, М. А. Гурвич під позовом у цивільному процесуальному праві 

розглядав «звернену до суду першої інстанції вимогу позивача про захист 

спірного цивільного права або охоронюваного законом інтересу одним зі 

встановлених законом способів на підставі зазначених у заяві фактів, з якими 

позивач пов’язує своє право до відповідача» [43, с. 9].  

Клейнман А. П., Добровольський А. А. та інші також розглядали позов як 

єдине поняття, яке органічно поєднує матеріально-правову і процесуальну 

сторони, аргументуючи це тим, що задовольняючи матеріально-правову вимогу 

позивача до відповідача, суд відповідає на звернення позивача за захистом його 

права. На думку А. А. Добровольського, звернення до суду – це лише одна 

сторона такого складного поняття як позов. Без спірної матеріально-правової 

вимоги позивача до відповідача немає позову, а звернення до суду буде 

безпредметним [46, с. 29]. 

Сучасні вчені-процесуалісти також розглядають позов як єдине поняття, яке 

поєднує матеріально-правову і процесуально-правову сторони, проте 

залишаються спірними окремі моменти. 

Так, В. В. Комаров визначає позов як вимогу позивача до відповідача, 

звернену через суд, про захист прав, свобод чи інтересів, яка здійснюється в 

певній, визначеній законом, процесуальній формі [94, с. 210]. 

 Проте, таке визначення позову не враховує, що позов до суду може бути 

подано не лише позивачем, а й іншими особами, які законом наділені таким 

правом (прокурор, представники органів державної влади та інші). Крім того у 



26 

 

даному визначенні не враховано, що з виникненням цивільного процесу вимога 

адресована суду, тобто не відповідачу, а проти нього [60, с. 43]. 

Так, Г. Л. Осокіна, пропонує розглядати позов як вимогу заінтересованої 

особи, що виникає зі спірних матеріальних правовідносин, про захист свого або 

чужого права чи законного інтересу, що підлягає розгляду та вирішенню у 

встановленому законом порядку [89, с. 467]. На її думку, оскільки захист завжди 

надає суд, то спеціальна вказівка на нього у визначенні позову зайва. 

Позов є структурно складним правовим явищем, у зв’язку з чим у ньому 

виділяють окремі елементи, які відображають його структуру. Прийнято виділяти 

три елементи позову: предмет, підстава та зміст. Елементи позову слугують 

засобом його індивідуалізації.  

Предмет позову в доктрині визначається по різному: як спосіб захисту 

суб’єктивного права чи охоронюваного законом інтересу (Г. Л. Осокіна [89, 

с. 450]); як матеріально правова вимога позивача до відповідача 

(О. О. Добровольський [46], О. П. Клейнман [63, с. 34] тощо). Останнє визначення 

предмету позову отримало найбільше розповсюдження в радянській доктрині. У 

процесі розгляду справи по суті позивач має право змінити предмет позову 

(стаття 31 ЦПК), тобто, звернувшись до суду з однією з вимогою, у процесі 

розгляду справи замінити її іншою.  

Під підставою позову прийнято розуміти юридичні факти, якими позивач 

обґрунтовує матеріально-правову вимогу до відповідача. В доктрині підстави 

позову поділяють на фактичні і юридичні, активні та пасивні, однак на думку 

Т. В. Сахнової, яку ми підтримуємо, такий поділ є штучним [170, с. 296]. 

Зміст позову – це звернена до суду вимога позивача про здійснення судом 

певних дій із зазначенням способу судового захисту (присудити, визнати 

наявність чи відсутність суб’єктивних прав, змінити (припинити, перетворити) 

існуючі між сторонами правовідносини тощо). 

У справах, що виникають з кредитних правовідносин, позови подаються 

саме позивачами (їх представниками). Тому, враховуючи особливості справ даної 

категорії, можна дати таке визначення позову, як засобу захисту порушених прав 
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учасників кредитних правовідносин: позов – це вимога позивача, що виникає зі 

спірних кредитних правовідносин, про захист свого права чи законного інтересу, 

що підлягає розгляду та вирішенню судом у встановленому законом порядку. 

В науці цивільного процесуального права виникнення судочинства по будь-

якій цивільній справі пов’язують, в першу чергу, з наявністю у особи права на 

звернення до суду за судовим захистом. 

Право на судовий захист є інститутом захисту, що гарантується державою, 

тому можна вважати його не лише правом цивільним чи процесуальним, а й 

конституційним, бо саме право особи на захист своїх законних прав та інтересів 

закріплено в статті 55 Конституції України. А в  статті 3 ЦПК [222] закріплюється 

положення про «право на звернення до суду за захистом» і визначено, що кожна 

особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за 

захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів. 

Отже, право на судовий захист є конституційним правом, що існує в силу 

одного юридичного факту – визнання його Конституцією, водночас є і галузевим, 

бо саме процесуальним законодавством визначається і регулюється механізм 

реалізації права на судовий захист [170, c. 267]. 

В свою чергу на законодавство і судову практику істотно впливає наука 

цивільного процесуального права, яка дає теоретичне тлумачення процесуальних 

норм, що регулюють право на звернення до суду за судовим захистом, і дає 

рекомендації щодо застосування їх в судовій практиці. 

Можна простежити тенденцію, що право на звернення до суду за судовим 

захистом історично пов’язане з позовом і правом на позов. У вітчизняній доктрині 

першими склалися вчення саме про позов і право на позов, а право на звернення 

до суду за судовим захистом як самостійна категорія не виділялась. Так, 

Н. І. Авдєєнко [2, c. 10], М. А. Гурвич [43], О. О. Добровольський [47], 

Н. Б. Зейдер [58, 134], О. П. Клейнман [63, 25-31], К. С. Юдельсон [236, c. 189] та 

інші обмежувалися тим, що розглядали право на звернення до суду за судовим 

захистом як право на пред’явлення позову. 



28 

 

Проте, право на звернення до суду за судовим захистом є ширшим поняттям 

і не обмежується тільки пред’явленням позову, оскільки в результаті реалізації 

права на звернення до суду порушуються справи не тільки позовного 

провадження. Тому право на судовий захист у позовному провадженні 

розглядається у контексті права на пред’явлення позову. 

Таким чином, право на пред’явлення позову – це право на звернення до 

суду з метою порушення цивільної процесуальної діяльності із захисту прав, 

свобод чи інтересів. Це інститут цивільного процесуального права, який регулює 

підстави та порядок порушення судової діяльності із захисту прав, свобод та 

інтересів [94, c. 226]. 

Крім того, виникнення судочинства по будь-якій цивільній справі 

пов’язують з дотриманням встановленого цивільним процесуальним 

законодавством порядку його реалізації. 

Таким чином, особа реалізує своє суб’єктивне право на звернення до суду за 

судовим захистом шляхом подання позову, в результаті чого виникають цивільні 

процесуальні відносини. Але головною підставою для того, щоб суд відкрив 

провадження у справі є наявність передумов, без яких судовий процес не набуде 

змісту або взагалі стане неможливим.  

Отже, можливість практичного здійснення права на звернення до суду за 

судовим захистом залежить наявності передумов, визначених законом (стаття 122 

ЦПК), які визначають можливість відкриття провадження у справі. 

Наявність відповідних умов пов’язувалася дореволюційними 

процесуалістами не з набуттям права на звернення до суду за судовим захистом, а 

з його реалізацією. Так, Васьковський Є. В. вважав, для того щоб розпочався 

процес, необхідні в наявності деякі умови або припущення процесу.  

Гольмстен А. Х. називав їх приводами та умовами виникнення цивільних 

процесуальних правовідносин [24, c. 303-308]. 

В справах позовного провадження (в тому числі і в справах, що виникають з 

кредитних правовідносин) передумови права на пред’явлення позову, 

класифікують на суб’єктивні, які пов’язані з особистістю суб’єктів спору, та на 
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об’єктивні, пов’язані з характером предмета, який підлягає внесенню на розгляд 

суду; на позитивні та негативні – залежно від зв’язку права на звернення до суду з 

наявністю або відсутністю цих передумов [94, с. 227]. 

У справах, що виникають з кредитних правовідносин, до передумов права 

на пред’явлення позову відносяться: 

1) Наявність цивільної процесуальної правоздатності позивача. 

Згідно зі статтею 28 ЦПК здатність мати цивільні процесуальні права та 

обов’язки сторони, третьої особи, заявника, заінтересованої особи (цивільна 

процесуальна правоздатність) мають усі фізичні і юридичні особи. 

Цивільна процесуальна правоздатність тісно пов’язана з цивільною, але має 

самостійний галузевий характер. На відміну від цивільної правоздатності, яка в 

певних випадках може бути обмежена, обмеження і позбавлення цивільної 

процесуальної правоздатності судом не передбачено, і відмова від права на 

звернення до суду є недійсною (частина третя статті 3 ЦПК). 

Оскільки всі фізичні особи набувають процесуальної правоздатності з 

моменту народження і не можуть бути її позбавлені, а відповідно – і здатності 

звернення до суду за судовим захистом, то в судовій практиці питання щодо 

процесуальної правоздатності може виникати тільки щодо організацій. 

Процесуальна правоздатність організацій залежить від того, чи є організація 

юридичною особою [94, с. 228]. 

Особливістю справ, що виникають з кредитних правовідносин, є те, що 

позивачами в них, як правило, виступають банки чи інші фінансові установи 

(юридичні особи). На підтвердження статусу юридичної особи вони, як правило, 

надають витяг з Єдиного державного реєстру підприємств України (фізичних 

осіб-підприємців та юридичних осіб), належним чином посвідчену копію свого 

статуту. 

Разом з тим, для того щоб розгляд справи в суді відбувся правоздатними 

суб’єктами повинні бути і позивач, і відповідач [183, с. 102]. Тому у разі 

пред’явлення позову до філії (відділення) банку, яка не є юридичною особою, суд 
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за клопотанням позивача замінює первісного відповідача належним відповідачем 

(частина перша статті 33 ЦПК).  

Так, ТОВ «Желдормаш» звернулось з позовом до Харківського 

регіонального відділення ПАТ «КБ «Акордбанк», ПАТ «УкрСиббанк», ОСОБА_1 

про зобов’язання належним чином виконувати умови договору, повернення 

безпідставно отриманих грошових коштів за кредитним договором. 

Під час розгляду справи судом представником позивача було заявлено 

клопотання про заміну неналежного відповідача Харківського регіонального 

відділення ПАТ «КБ «Акордбанк» на належного відповідача ПАТ «КБ 

«Акордбанк», оскільки відділення є відокремленим підрозділом юридичної особи 

– ПАТ «КБ Акордбанк» та не має статусу юридичної особи. 

Ухвалою Червонозаводського районного суду міста Харкова від 23 липня 

2013 року було задоволено клопотання представника позивача та замінено 

неналежного відповідача – Харківське регіональне відділення ПАТ «КБ 

«Акордбанк» належним відповідачем – ПАТ «КБ Акордбанк» [213]. 

У разі, якщо позивач не заявляє клопотання про заміну неналежного 

відповідача, суд відмовляє у задоволенні позову.  

Так, ОСОБА_2 звернулась з позовом до ОСОБА_3, відділення № 6 філії 

ВАТ КБ «Надра», третя особа без самостійних вимог – приватний нотаріус 

Хустського районного нотаріального округу Чіжмарь Сергій Іванович про 

визнання недійсним договору іпотеки, виключення запису з реєстру іпотек та 

вилучення інформації з реєстру заборон відчуження. 

Рішенням Хустського районного суду від 18 травня 2015 року позовні 

вимоги було задоволено. Проте, рішенням Апеляційного суду Закарпатської 

області від 12 жовтня 2015 року рішення суду першої інстанції було скасовано та 

ухвалено нове рішення, яким було відмовлено у задоволенні позову. Суд 

апеляційної інстанції зазначив, що відділення № 6 філії ВАТ КБ «Надра» не є 

юридичною особою і, як неналежний відповідач у справі, не може нести 

матеріально-правову відповідальність перед ОСОБА_2, що є підставою для 

відмови у задоволенні позову, пред’явленого до неналежного відповідача [155]. 
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2) Наявність юридичної заінтересованості у позивача. 

До складу передумов права на пред’явлення позову, окремі автори 

відносять також наявність юридичної заінтересованості у особи, яка звертається 

до суду за захистом.  

В науці цивільного процесуального права класичне поняття юридичної 

процесуальної заінтересованості було сформульовано Р. Є. Гукасяном. На його 

погляд, такою заінтересованістю є заснована на юридичних нормах об’єктивно 

наявна соціальна потреба в цивільному процесі, що виявляється у такому 

відношенні громадян і юридичних осіб, прокурора, органів державного 

управління та інших організацій до цивільної справи, за якого захист права чи 

охоронюваного законом інтересу, здійснення службових функцій і задоволення 

суспільного інтересу залежить від судового рішення в цьому процесі [41, c. 47]. 

На його думку, все належне судовому захисту і таке, що не має суб’єктивного 

матеріального права, є інтересом. Але і у випадку захисту суб’єктивного права 

мова йде про захист інтересу [41, c. 25]. 

Так, Комаров В. В. та  Мамницький В. Ю. зазначали, що за загальним 

правилом, звертатися до суду можна лише за захистом своїх порушених, 

невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів. Із цього положення статті 

3 ЦПК випливає наявність заінтересованості особи в судовому захисті. Щодо 

заінтересованості осіб, які звертаються до суду на захист прав, свобод та інтересів 

іншої особи, або державних чи суспільних інтересів, то їх заінтересованість має 

службовий характер і обумовлена їх правовим становищем [94, с. 228]. 

Але, на думку Штефана М. Й., юридична заінтересованість осіб, які 

звертаються до суду на захист своїх суб’єктивних прав і законних інтересів або 

прав і законних інтересів інших осіб, зумовлена наявністю спірних матеріальних 

правовідносин сторін у справі та необхідністю їх захисту і може бути встановлена 

судом у судовому засіданні при розгляді справи по суті, а не реалізації права на 

пред’явлення позову. Тому самостійного значення ця умова не має [232, с. 219]. 

Погоджуючись з висновком Штефана М. Й., вважаємо, що в справах, що 

виникають із кредитних правовідносин, юридична заінтересованість позивачів 
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зумовлена наявністю спору про право, яке, на його думку, потребує судового 

захисту.  

3) Наявність спору про право цивільне. 

На сьогодні спір про право цивільне у процесуальній літературі часто 

розглядається як достатньо умовна категорія або просто ототожнюється з позовом 

або спором у побутовому розумінні [85, с. 5]. І законодавство, і судова практика 

під спором про право у позовному провадженні розуміють заявлену до суду 

вимогу особи, яка вважає, що її права, свободи або інтереси були порушені, не 

визнані або оспорені, про захист таких прав, свобод або інтересів [86, с. 30]. 

Багатьма вченими наявність спору про право не відноситься до передумов 

права на пред’явлення позову, оскільки не всі справи мають спірний характер і 

суд не може відмовити в прийнятті позовної заяви, якщо відповідач не оспорює 

вимогу позивача [232, с. 217]. 

Жеруоліс І. А. зазначає, що зобов’язана особа може і не оспорювати 

(у загальноприйнятому значенні) своїх юридичних обов’язків, які ґрунтуються на 

матеріально-правовому відношенні, проте, не виконуючи цих обов’язків, вона 

порушує право контрагента і тим самим оспорює це право [50, с. 61]. 

А тому спір про право характеризує такий стан правовідносин, коли між 

сторонами існують певні розбіжності з приводу наявності, змісту та обсягу прав 

та обов’язків, здійснення яких є неможливим без судового втручання [221, с. 47]. 

Так, у справах, що виникають з кредитних правовідносин, передумовою 

права на пред’явлення позову є наявність спору, пов’язаного з невиконанням (або 

неналежним виконанням) сторонами умов кредитних договорів тощо. У разі не 

врегулювання таких спорів в досудовому порядку, способом захисту порушених 

прав учасників кредитних правовідносин є звернення до суду з позовом. 

4) Підвідомчість справи суду цивільної юрисдикції. 

У чинному ЦПК не вживається термін «підвідомчість», який мав місце у 

ЦПК 1963 року. Але деякі науковці все-таки аналізують його у своїх працях [232, 

c. 189-227], інші – розкривають сутність інституту «цивільна юрисдикція суду» 

[221, c. 43-48].  
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Підвідомчість – це розмежування компетенції різних юрисдикційних 

органів щодо розгляду і вирішення правових питань (цивільних справ). Тому 

виходячи із загального поняття «підвідомчість», слід говорити про судову 

підвідомчість та несудову підвідомчість певних правових питань органам держави 

[223, c. 240-241]. Підвідомчість ще можна розглядати як певну властивість 

конкретних правовідносин у разі виникнення спору потрапляти під відання 

(входити до юрисдикції) того чи іншого органу; або ж її визначають як коло 

справ, вирішення яких віднесено законом до компетенції певного державного чи 

громадського органу [28, с. 194-198]. 

На думку Бессараб Н. М., ототожнювати підвідомчість та юрисдикцію 

невірно, оскільки, незважаючи на свою близькість, ці два поняття розмежовує 

відмінність, яка полягає в характері зв’язку між повноваженнями та їхнім 

об’єктом. Якщо юрисдикція характеризує цей зв’язок з боку суб’єкта 

повноважень – юрисдикційного органу, то підвідомчість – з боку їхнього об’єкта 

– кола правових питань, щодо якого цей орган здійснює свої повноваження [8, с. 8]. 

П. М. Тимченко вважає, що судова юрисдикція, на відміну від 

підвідомчості – це специфічні правомочності суду, які спрямовані на здійснення 

правозастосовної діяльності у певній сфері правовідносин (цивільних, 

господарських, адміністративних) шляхом розгляду і вирішення справ [181, с.4-6]. 

Конституція України заклала базисні положення щодо визначення сфери 

судової влади. Згідно зі статтею 124 Конституції України юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Як зазначав 

В. В. Комаров, закріпивши необмежену юрисдикцію судів, Основний Закон 

поставив під сумнів конструкцію підвідомчості, коли цивільні справи 

розглядалися не лише судами, але й іншими юрисдикційними (не судовими) 

органами.  

Так, відповідно до  пункту 1 частини другої статті 122 ЦПК для того щоб 

суддя відкрив провадження у справі заява повинна підлягати розгляду в судах у 

порядку цивільного судочинства. 
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Особливістю справ, що виникають із кредитних правовідносин, є те, що в 

одній і тій же справі нерідко беруть участь як юридичні особи, так і фізичні 

особи, які можуть бути кредиторами, боржниками, поручителями, 

заставодавцями, майновими поручителями тощо. Тому вирішення питання 

визначення підвідомчості справ даної категорії тісно пов’язане з питанням 

суб’єктного складу цивільних процесуальних правовідносин.  

Так, відповідно до пункту 2 постанови Пленуму ВССУ від 30 березня 

2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні 

спорів, що виникають із кредитних правовідносин» [142], справи, що виникають 

із кредитних правовідносин, підлягають розгляду в порядку цивільного 

судочинства, лише якщо однією зі сторін є фізична особа, а пред’явлені вимоги 

взаємопов’язані між собою і окремий їх розгляд неможливий.  

Практична реалізація цих роз’яснень ВССУ виявила, що критерій 

неможливості окремого розгляду вимог у судовій практиці сприймається по 

різному. Так, відповідно до частини першої статті 554 ЦК поручитель відповідає 

перед кредитором, за загальним правилом, солідарно із позичальником, якщо 

договором поруки не встановлено його додаткову (субсидіарну) відповідальність. 

Проте навіть за умови солідарної відповідальності закон не містить вказівки про 

обов’язкове пред’явлення вимоги одночасно до боржника та поручителя. Саме 

відсутність такої вказівки породила численні зловживання цим з боку кредиторів-

банків. 

Слід зауважити, що частина суддів спостерігаючи таку «практику» 

займають позицію, щодо неможливості окремого розгляду спорів щодо цих 

договорів, що пов’язане, зокрема, із визначенням суми заборгованості, способу 

виконання зобов’язання та іншими умовами договорів.  

Так, ухвалою Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області 

від 10 квітня 2009 року було відмовлено у відкритті провадження за позовом АКБ 

«Укрсоцбанк» до МП «Комета» та І. про стягнення заборгованості шляхом 

звернення стягнення на заставне майно. На думку суду, дана справа підлягає 
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розгляду не загальним, а господарським судом, оскільки сторонами спору є 

юридичні особи.  

Апеляційний суд Івано-Франківської області, ухвалою від 12 червня 

2009 року скасував ухвалу суду першої інстанції, а питання щодо відкриття 

провадження у справі передав на новий розгляд до суду першої інстанції, 

посилаючись на те, що з тексту позовної заяви АКБ «Укрсоцбанк» вбачається, що 

позов про стягнення боргу пред’явлено до МП «Комета» та до фізичної особи – І., 

які згідно одного іпотечного договору від 23 серпня 2007 року є майновими 

поручителями перед банком за борг ТОВ «екоБіо-Топ» (позичальника). У даному 

випадку в наявності є всі ознаки необхідності і доцільності процесуальної 

співучасті двох відповідачів: юридичної особи – МП «Комета» та фізичної особи 

– І., оскільки, по-перше, предметом спору є спільні права і обов’язки; по-друге, їх 

права і обов’язки виникли з однієї підстави – з іпотечного договору; і, по-третє, 

права та обов’язки, які є предметом спору, є однорідними [186].  

Враховуючи викладене, в юридичній літературі було висловлено 

пропозицію внести зміни в чинну редакцію ЦК, де зазначити, що позов до 

солідарних боржників завжди пред’являється одночасно (процесуальний аспект) 

[14, с. 21-24]. 

На нашу думку, по-перше, таке вирішення згаданої проблеми обмежуватиме 

права кредитора, закріплені в частині 1 статті 543 ЦК, по-друге, внесення змін 

процесуального характеру до матеріального закону є нелогічним та 

необґрунтованим.   

Інша судова практика вирішення даного питання полягає у посиланні на 

статтю 16 ЦПК, згідно з якою не допускається об’єднання в одне провадження 

вимог, які підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше 

не встановлено законом. Вважається, що суд розглядає позов в частині вимог, які 

належать до цивільної юрисдикції, і має відмовляти у відкритті провадження у 

справі (пункт 1 частини другої статті 122 ЦПК) або закривати помилково відкрите 

провадження щодо вимог, розгляд яких повинен проводитися за правилами 

іншого судочинства (пункт 1 частини першої статті 205 ЦПК). При цьому суди 
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посилаються на те, що оскільки пред’явлення позову до солідарних боржників є 

правом, а не обов’язком банку чи іншої фінансової установи (частина перша 

статті 543 ЦК), у разі пред’явлення позову до кожного з них окремо, необхідно 

враховувати визначену ЦПК компетенцію судів щодо розгляду цивільних справ. 

Зокрема, позов банку (іншої фінансової установи), пред’явлений одночасно до 

юридичної особи та до фізичної особи, в частині вимог, пред’явлених до 

юридичної особи, підлягає розгляду в порядку господарського судочинства із 

залученням фізичної особи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних 

вимог щодо предмета спору. 

Вважаємо, що така практика відповідає роз’ясненням, викладеним в пункті 

4 постанови Пленуму ВСУ від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм 

цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої 

інстанції» [127], в узагальненні судової практики розгляду цивільних справ, що 

виникають з кредитних правовідносин, проведеному ВСУ [176, с. 31-32], та 

правовим позиціям ВСУ. 

Так, у березні 2014 року ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» звернулось з позовом до 

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ТОВ «Оситнянське» про стягнення 

заборгованості за кредитними договорами та договорами поруки. 

Рішенням Новомирівського районного суду Кіровоградської області від 

29 жовтня 2014 року, рішенням Апеляційного суду Кіровоградської області від 

24 грудня 2014 року та  ухвалою ВССУ від 09 квітня 2015 року було стягнуто з 

ТОВ «Оситнянське» на користь ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» заборгованість за 

кредитними договорами. 

Постановою ВСУ від 02 грудня 2015 року рішення судів першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій в цій частині було скасовано, провадження у 

справі в цій частині закрито. Своє рішення ВСУ мотивував тим, що не 

допускається об’єднання в одне провадження вимог, які підлягають розгляду за 

правилами різних видів судочинства, якщо інше не встановлено законом. Таким 

чином, виходячи зі змісту статей 15, 16, 118 ЦПК, статей 1, 12 Господарського 

процесуального кодексу України, позовні вимоги ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» до ТОВ 
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«Оситнянське» необхідно розглядати в порядку господарського судочинства 

[110]. 

З аналогічних підстав постановою ВСУ від 03 лютого 2016 року було 

скасовано ухвалу ВССУ від 06 травня 2015 року та рішення Апеляційного суду 

Дніпропетровської області від 25 березня 2013 року в частині задоволення 

позовних вимог ПАТ «УкрСиббанк» до ТОВ «Бовітон-ЛТД» про стягнення 

заборгованості за кредитним договором. Провадження у справі в цій частині було 

закрито [113]. 

Таким чином, відповідно до правових позицій ВСУ, які є обов’язковими для 

всіх судів загальної юрисдикції (частина перша статті 360-7 ЦПК), у разі участі у 

справі, що виникає з кредитних правовідносин, позивача – юридичної особи та 

кількох відповідачів, одним з яких є юридична особа, загальні суди мають 

виходити з того, що справа в частині позовних вимог юридичної особи до іншої 

юридичної особи не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 

Наявність правової позиції ВСУ щодо підвідомчості справ, що виникають з 

кредитних правовідносин, з теоретичної точки зору є зрозумілою та сприяє 

єдності судової практики, проте, на нашу думку, зазначений підхід ВСУ не в 

кожній справі є доцільним, оскільки вирішення таких спорів з однорідними 

вимогами, які нерозривно пов’язані між собою, або від вирішення однієї з них 

залежить вирішення інших, в різних провадженнях не відповідає принципу 

процесуальної економії та суттєво ускладнює з’ясування судом фактичних 

обставин по справі, а отже і ухвалення законного, обґрунтованого рішення та 

порядок його виконання.  

Так, в провадженні Господарського суду Київської області перебувала 

справа за позовом ПАТ «Прайм-Банк» до ТОВ «Комфорт Плюс» (майновий 

поручитель), третя особа Н. (позичальник) про звернення стягнення на предмет 

іпотеки.  

Водночас ПАТ «Прайм-Банк» звернулось до Дарницького районного суду 

м. Києва з позовом про стягнення з Н. заборгованості за тим самим кредитним 

договором. Заочним рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 



38 

 

18 червня 2015 року з Н. на користь ПАТ «Прайм-Банк» було стягнуто 

заборгованість за кредитним договором у розмірі 4 308 694, 42 грн. 

Оскаржуючи дане рішення до апеляційного суду, Н. послалась на те, що 

рішенням Господарського суду Київської області від 24 березня 2015 року вже 

було звернуто стягнення на земельну ділянку ТОВ «Комфорт Плюс» шляхом 

визнання за ПАТ «Прайм-Банк» права власності на цю земельну ділянку в 

рахунок погашення заборгованості Н. за цим же кредитним договором. Н. вказала, 

що її заборгованість перед ПАТ «Прайм-Банк» фактично погашена і підстав для 

повторного стягнення цієї ж заборгованості у суду першої інстанції не було. 

Перевіряючи доводи апеляційної скарги, Апеляційний суд м. Києва 

встановив, що в рішенні господарського суду не було зазначено ціну земельної 

ділянки (предмету іпотеки), яку було передано у власність банку, та складові 

заборгованості за кредитним договором, що підлягали зарахуванню з вартості 

предмету іпотеки. Апеляційний суд м. Києва був позбавлений можливості 

встановити фактичні обставини справи, перевірити, в якому обсязі фактично 

погашено заборгованість. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 21 січня 

2016 року заочне рішення Дарницького районного суду м. Києва було залишено 

без змін [194]. 

Вважаємо, що примусове виконання вказаного рішення суду буде суттєво 

ускладнене тим, що заборгованість у розмірі 4 308 694, 42 грн., яка підлягає 

стягненню з Н., вже погашена повністю або частково за рахунок звернення 

стягнення на предмет іпотеки (земельної ділянки), але залишається незрозумілим, 

в якому саме розмірі. На нашу думку, в даному випадку фактично відбулось 

подвійне стягнення заборгованості за одним кредитним договором. 

Крім того, існує проблема підвідомчості справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, третейським судам, звернення до яких є альтернативним способом 

вирішення спорів. 

Гарантуючи право кожного на судовий захист з боку держави, Конституція 

України водночас визнає право кожного будь-якими не забороненими законом 

засобами захистити свої права і свободи від порушень і протиправних посягань 
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(частина четверта статті 55 Конституції України). Це конституційне право не 

може бути скасоване або обмежене (частини друга статті 22, стаття 64 

Конституції України) [67]. 

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України від 10 січня 

2008 року № 1-рп/2008 [164], статті 17 ЦПК, статті 5 Закону України «Про 

третейські суди» [148] юридичні та/або фізичні особи мають право передати на 

розгляд третейського суду будь-який спір, який виникає з цивільних чи 

господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом. Спір може 

бути переданий на розгляд третейського суду за наявності між сторонами 

третейської угоди. 

Реалізуючи таке право, банки України в зміст кредитних договорів 

включали третейське застереження про розгляд спору у третейському суді (як 

правило, Третейський суд при Асоціації українських банків) у разі неможливості 

його вирішення шляхом переговорів між сторонами. 

Згідно з пунктом 6 частини першої статті 207 ЦПК якщо між сторонами 

укладено договір про передачу спору на вирішення до третейського суду і від 

відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у справі та перевірки їх 

доказами заперечення проти вирішення спору в суді, суд постановляє ухвалу про 

залишення заяви без розгляду. 

Така судова практика існувала до прийняття Закону України від 03 лютого 

2011 року № 2983-VI «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про 

третейські суди» щодо підвідомчості справ у сфері захисту прав споживачів 

третейським судам» [122], яким статтю 6 Закону України «Про третейські суди» 

було доповнено пунктом 14, згідно з яким справи із захисту прав споживачів, у 

тому числі споживачів послуг банків і кредитних спілок, не підлягають розгляду 

третейськими судами. 

 Після прийняття даної норми виникли розбіжності в судовій практиці щодо 

вирішення питання про прийняття позовних заяв від споживачів послуг банків, 

які включили третейське застереження в кредитний договір до 11 березня 
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2011 року (до набрання чинності Законом України № 2983-VI від 03 лютого 

2011 року). 

Деякі суди продовжували залишати такі заяви без розгляду на підставі 

пункту 6 частини першої статті 207 ЦПК, інші відкривали провадження у справі 

та задовольняли позовні вимоги громадян-споживачів про визнання договорів в 

частині третейського застереження щодо вирішення спорів третейським судом 

незаконними. 

Так, рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської 

області від 22 червня 2010 року позов громадянина-споживача до АКБ 

«Укрсоцбанк» про визнання дій неправомірними, умов договору незаконними, 

відшкодування моральної шкоди задоволено частково. Зокрема було визнано 

пункт 6.3 договору у вигляді третейського застереження щодо вирішення спорів 

третейським судом незаконним.  

Рішенням Апеляційного суду Тернопільської області від 09 вересня 

2010 року рішення суду першої інстанції скасовано та в частині позовної вимоги 

про визнання незаконним пункту 6.3 договору ухвалено нове рішення, яким в 

задоволенні цієї вимоги відмовлено. Позовну заяву в частині інших позовних 

вимог залишено без розгляду з підстав, передбачених пунктом 6 частини першої 

статті 207 ЦПК. 

Ухвалою ВСУ від 24 березня 2011 року рішення Апеляційного суду 

Тернопільської області було залишено без змін [198]. 

Свої рішення про залишення таких заяв без розгляду суди мотивували тим, 

що відповідно до статті 5 ЦК акти цивільного законодавства регулюють 

відносини, які виникли з дня набрання ними чинності. Акт цивільного 

законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом’якшує або 

скасовує цивільну відповідальність особи. 

Отже, з огляду на зазначені положення вважати недійсним третейське 

застереження укладене до набрання чинності змінами до статті 6 Закону України 

«Про третейські суди» немає підстав, а тому за наявності між сторонами 
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третейського застереження громадяни-споживачі, які вважають свої права 

порушеними, повинні звертатися саме до третейського суду. 

Проте, існувала точка зору, щодо якої встановлення в договорі 

застереження про розгляд спорів між сторонами кредитного договору остаточно 

третейським судом взагалі вважається порушенням конституційних прав і свобод 

позивача на його захист в судовому порядку. 

Згідно з роз’ясненнями, викладеними в абзаці 5 пункту 2 постанови 

Пленуму ВСУ від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного 

процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» [127] 

та в пункті 3 постанови Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року № 5 «Про 

практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 

виникають із кредитних правовідносин» [142], договір сторін про передачу спору 

на розгляд третейського суду, не є відмовою від права на звернення до суду за 

захистом, а є одним із способів реалізації права на захист своїх прав та інтересів. 

А тому третейська угода не може бути визнана недійсною. 

Так, у березні 2012 року до ВСУ звернулося ПАТ «Укрсоцбанк» із заявою 

про перегляд рішення Єнакіївського міського суду Донецької області від 

22 червня 2011 року, рішення Апеляційного суду Донецької області від 13 вересня 

2011 року та ухвали ВССУ від 01 грудня 2011 року, посилаючись на неоднакове 

застосування судами касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального 

права, унаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення щодо визнання 

недійсною умови кредитного договору про третейський розгляд спорів. 

Постановою ВСУ від 06 червня 2012 року ухвалу ВССУ від 01 грудня 

2011 року було скасовано, справу направлено на новий розгляд до суду касаційної 

інстанції. ВСУ не погодився з висновками ВССУ щодо задоволення позовних 

вимог та визнання недійсним пункту 6.2 кредитного договору, який містить умову 

про третейський розгляд спорів [95]. 

У зв’язку із цим, суди не мають передбачених законом підстав при 

наявності в кредитному договорі третейського застереження, внесеного до 

11 березня 2011 року, визнавати його недійсним. 

http://www.zhdymora.com/praktika-vsu-2/2009/pro-zastosuvannya-norm-civilnogo-procesualnogo-zakonodavstva-pri-rozglyadi-sprav-u-sudi-persho%D1%97-instanci%D1%97/
http://www.zhdymora.com/praktika-vsu-2/2009/pro-zastosuvannya-norm-civilnogo-procesualnogo-zakonodavstva-pri-rozglyadi-sprav-u-sudi-persho%D1%97-instanci%D1%97/
http://www.uks.org.ua/sudova-praktika/uzagalnennya-sudovo%D1%97-praktiki/finansi/pro-praktiku-zastosuvannya-sudami-zakonodavstva-pri-virishenni-sporiv-shho-vinikayut-iz-kreditnix-pravovidnosin/
http://www.uks.org.ua/sudova-praktika/uzagalnennya-sudovo%D1%97-praktiki/finansi/pro-praktiku-zastosuvannya-sudami-zakonodavstva-pri-virishenni-sporiv-shho-vinikayut-iz-kreditnix-pravovidnosin/
http://www.uks.org.ua/sudova-praktika/uzagalnennya-sudovo%D1%97-praktiki/finansi/pro-praktiku-zastosuvannya-sudami-zakonodavstva-pri-virishenni-sporiv-shho-vinikayut-iz-kreditnix-pravovidnosin/
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Одночасно відповідно до роз’яснень постанови пленуму ВССУ від 

30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами законодавства при 

вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» за наявності у 

кредитному договорі третейського застереження (окремої третейської угоди) при 

вирішенні спору суд має враховувати положення пункту 14 частини першої 

статті 6 Закону України «Про третейські суди» про те, що справи щодо захисту 

прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки), не 

підлягають розгляду третейськими судами. Тому за наявності вказаного 

третейського застереження (окремої третейської угоди) залишення позовної заяви 

споживача без розгляду на підставі пункту 6 частини першої статті 207 ЦПК є 

неприпустимим. Незважаючи на третейське застереження, такі заяви підлягають 

розгляду та вирішенню судом, в тому числі – при наявності відповідного рішення 

третейського суду, прийнятого за межами його компетенції.  

Аналізуючи вищенаведені правові позиції вищих судових інстанцій, 

приходимо до наступних висновків:  

а) договір сторін про передачу спору на розгляд третейського суду, не є 

відмовою від права на звернення до суду за захистом, а є одним із способів 

реалізації права на захист своїх прав та інтересів. 

Якщо дане роз’яснення тлумачити прямо, його можна зрозуміти так, що за 

наявності третейського застереження у сторін існує виключно правова 

можливість, а не обов’язок на звернення до третейського суду і для такого 

звернення потрібна наявність волі обох сторін. У такому випадку, не зважаючи на 

наявність третейського застереження у договорі, сторона може звернутися до суду 

загальної юрисдикції, а її позовна заява не може бути залишена без розгляду на 

підставі пункту 6 частини першої статті 207 ЦПК. Тоді втрачається сутність самої 

третейської угоди, а пункт 6 частини першої статті 207 ЦПК взагалі не може бути 

застосовано. 

Очевидно, ВССУ, даючи таке роз’яснення, мав на увазі інше. Особа 

наділена конституційним правом обирати спосіб захисту своїх порушених прав та 

інтересів. Він може бути як судовий, так і альтернативний судовому. Підписуючи 

http://www.uks.org.ua/sudova-praktika/uzagalnennya-sudovo%D1%97-praktiki/finansi/pro-praktiku-zastosuvannya-sudami-zakonodavstva-pri-virishenni-sporiv-shho-vinikayut-iz-kreditnix-pravovidnosin/
http://www.uks.org.ua/sudova-praktika/uzagalnennya-sudovo%D1%97-praktiki/finansi/pro-praktiku-zastosuvannya-sudami-zakonodavstva-pri-virishenni-sporiv-shho-vinikayut-iz-kreditnix-pravovidnosin/
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третейську угоду, особа виражає власну згоду на вирішення спору саме 

третейським судом, тому говорити про порушення конституційних прав і свобод 

позивача на його захист в судовому порядку не можна. Реалізація права на 

альтернативний судовому захист порушених прав не є відмовою від права на 

судовий захист, хоча і перешкоджає подальшому зверненню до суду загальної 

юрисдикції, оскільки третейська угода передбачає обов’язок звернення саме до 

третейського суду у разі виникнення спору. 

б) суди не мають передбачених законом підстав при наявності в кредитному 

договорі третейського застереження, яке було включене до 11 березня 2011 року 

(до набрання чинності Законом України № 2983-VI від 03 лютого 2011 року) 

визнавати його недійсним. 

Отже, таке третейське застереження є дійсним, а як наслідок обов’язковим 

до виконання. Особа зобов’язана звернутися спочатку до третейського суду, яким 

відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про третейські суди» буде 

розглядатися питання про його компетенцію розглядати поданий до суду 

конкретний позов громадянина-споживача, а саме: чи є переданий на розгляд 

третейського суду спір за поданим позовом спором щодо захисту прав споживачів 

чи ні. Лише у випадку, коли третейський суд прийде до висновку, що спір 

стосується захисту прав споживачів, цей спір не підлягає розгляду у третейському 

суді, а позивач може звернутися з позовом до суду загальної юрисдикції. 

Таким чином, відповідно до процесуального законодавства, споживачам 

послуг банків для захисту своїх порушених прав обов’язково потрібно звернутись 

до третейського суду для визнання спору непідвідомчим останньому, не 

зважаючи на те, що це вже встановлено законом. Це не можна назвати логічним. 

Враховуючи зазначене, а також те, що спір все одно буде розглядатись 

судом загальної юрисдикції, з метою економії часу споживача, ВССУ дав 

роз’яснення, що за наявності третейського застереження (окремої третейської 

угоди) залишення позовної заяви споживача без розгляду на підставі пункту 6 

частини першої статті 207 ЦПК є неприпустимим. 



44 

 

Позиція ВССУ є цілком обґрунтованою, проте, на наш погляд, вона 

суперечить змісту статті 207 ЦПК, яка передбачає вичерпний перелік 

обов’язкових підстав залишення позовної заяви без розгляду та не передбачає 

виключень із нього. 

Тому для узгодження судової практики з нормами процесуального 

законодавства пропонуємо пункт 6 частини першої статті 207 ЦПК викласти у 

наступній редакції:  

«6) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до 

третейського суду і від відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у 

справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді (крім 

справ про захист прав споживачів)». 

Таким чином, на сьогоднішній день спори про захист прав споживачів 

послуг банків (кредитних спілок) третейським судам не підвідомчі. Проте вони 

складають лише частину всіх спорів, що виникають із кредитних правовідносин. 

Спочатку ВСУ зайняв позицію, що застосування Закону України «Про 

захист прав споживачів» [134] до спорів, які виникають з кредитних 

правовідносин, можливе лише в тому разі, якщо предметом і підставою позову є 

питання надання інформації споживачеві про умови отримання кредиту, типи 

відсоткової ставки, валютні ризики, процедуру виконання договору тощо, які 

передують укладенню договору. Після укладення договору між сторонами 

виникають кредитні правовідносини, тому до спорів щодо виконання цього 

договору цей закон не може застосовуватись, а застосуванню підлягає спеціальне 

законодавство в системі кредитування. Тобто, спором про захист прав споживачів 

послуг банків вважався лише спір, який виник на стадії укладання договору про 

надання фінансових послуг. 

На сьогоднішній день, відповідно до Рішення Конституційного Суду 

України від 10 листопада 2011 року № 15-рп/2011 [165] дія Закону України «Про 

захист прав споживачів» поширюється на правовідносини між кредитодавцем та 

позичальником (споживачем) за договором про надання споживчого кредиту, що 

виникають як під час укладення, так і виконання такого договору, а попередня 
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правова позиція ВСУ була виключена з узагальнення судової практики розгляду 

цивільних справ, що виникають з кредитних правовідносин [176]. 

Враховуючи останні зміни у законодавстві, судову практику та правові 

позиції вищих судових інстанцій, спрямовані на врегулювання підвідомчості 

третейським судам справ, що виникають із кредитних правовідносин, приходимо 

до висновку, що, у разі наявності третейської угоди, справи даної категорії 

підвідомчі третейським судам, крім справ про захист прав споживачів послуг 

банків (кредитних спілок).  

Проте, чисельні дискусії викликає питання, які саме спори можна вважати 

спорами про захист прав споживачів. 

Спочатку судова практика йшла тим шляхом, що позивачем у справі про 

захист прав споживачів може бути лише сам споживач – фізична особа, яка 

придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити 

продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника 

(пункт 22 частини першої статті 1 Закону України «Про захист прав споживачів»). 

При цьому споживач обґрунтовував свої вимоги на підставі Закону України «Про 

захист прав споживачів». 

Враховуючи те, що банки та юридичні особи не є споживачами згідно з 

положеннями вищенаведеного Закону, вважалось, що позови банків до фізичних 

осіб, а також кредитні спори між банками та юридичними особами не є спорами 

про захист прав споживачів, відповідно, вони підвідомчі третейським судам, а 

отже повинні бути передані на розгляд третейського суду за умови наявності 

третейського застереження. 

Так, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 15 липня 2015 року залишено 

без змін ухвалу Дніпровського районного суду м. Києва від 09 лютого 2015 року, 

якою ОСОБА_1 було відмовлено у скасуванні рішення Постійно діючого 

третейського суду при Асоціації українських банків від 22 травня 2014 року у 

справі за позовом ПАТ  «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1 про стягнення 

заборгованості. Суди першої і апеляційної інстанцій свої ухвали мотивували тим, 
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що положення законодавства про захист прав споживачів щодо визначення 

підвідомчості справи на позовні вимоги банку не розповсюджуються, зазначена 

справа не належить до категорії справ щодо захисту прав споживачів, оскільки 

предметом таких вимог є стягнення кредитної заборгованості, тобто позов не 

спрямований на захист порушеного права споживача, а спрямований на захист 

прав банку, як кредитора, на належне виконання іншою стороною договірних 

відносин [193]. 

Таким чином, справи за позовами банків до позичальників за договорами 

споживчого кредиту про стягнення заборгованості не вважались справами про 

захист прав споживачів, а тому вважались підвідомчими третейським судам. 

Рішення третейських судів з підстав непідвідомчості таких справ третейському 

суду не скасовувались судами загальної юрисдикції, та на їх підставі видавались 

виконавчі листи. 

Проте, у вересні 2015 року ВСУ кардинально змінив вже складену судову 

практику. Так, постановою від 02 вересня 2015 року ВСУ скасував ухвали судів 

першої, апеляційної та касаційної інстанцій, скасував рішення Постійно діючого 

третейського суду при Всеукраїнській громадській організації «Всеукраїнський 

фінансовий союз» від 26 грудня 2014 року в справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» 

до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором та зазначив, 

що оскільки позичальник є споживачем послуг банку, спір виник щодо 

заборгованості за кредитом, а тому є спором щодо захисту прав споживачів, 

відповідно, непідвідомчий третейському суду [105].   

У подальших своїх постановах про скасування рішення третейського суду, 

про визнання недійсним третейського застереження ВСУ викладав аналогічні 

правові позиції, які обґрунтовував тим, що дія Закону «Про захист прав 

споживачів» поширюється на правовідносини між кредитором та позичальником 

(споживачем) «незалежно від предмета і підстав позову та незважаючи на те, хто 

звертається з позовом до суду (банк або інша фінансова установа чи споживач)» 

[108; 109; 111; 112; 114]. 
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Низкою постанов у справах, що стосуються визначення підвідомчості справ 

третейському суду, ВСУ змінив тлумачення норми про виключення з 

підвідомчості третейського суду справ щодо захисту прав споживачів (пункт 14 

статті 6 Закону України «Про третейські суди»), яке раніше надав Пленум ВСУ у 

пункті 6 постанови від 12 квітня 1996 року № 5 «Про практику розгляду 

цивільних справ за позовами про захист прав споживачів» [143] та ВССУ у 

пунктах 3 та 5 постанови Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року № 5 «Про 

практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 

виникають із кредитних правовідносин», за якими суди останні роки розглядали 

справи про скасування рішень третейських судів та про визнання недійсним 

третейського застереження. 

Поява такої правової позиції ВСУ викликала чисельні дискусії як серед 

суддів, так і в Третейській палаті України, яка неодноразово у коментарях до 

висновків ВСУ [75] звертала увагу на наступне. 

Відповідно до статті 16 ЦК захист права здійснюється шляхом звернення до 

суду. Частиною третьою статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» 

передбачено що за захистом прав споживач звертається до суду. У розумінні 

частини п’ятої статті 110 ЦПК «позовами про захист прав споживача» є позови, 

подані споживачем. Частиною першою статті 122 ЦПК визначено, що 

провадження у цивільній справі відкривається на підставі відповідної заяви. 

Відповідно справою щодо захисту прав споживача є справа за позовом самого 

споживача.  

ВСУ при висловленні зазначеного вище висновку не врахував позицію 

законодавця, який під справами щодо захисту прав споживачів розумів саме 

справи, де позивачем є споживач. У пояснювальних записках до законопроектів 

№ 6670 та 6670-1, які передували прийняттю Закону України «Про внесення зміни 

до статті 6 Закону України «Про третейські суди» щодо підвідомчості справ у 

сфері захисту прав споживачів третейським судам» сказано, що їх метою є 

звільнення споживачів від плати за розгляд їх вимог, що передбачено лише у суді 

загальної юрисдикції. З цією метою законодавець спочатку у законопроекті № 
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6670 пропонував виключити з компетенції третейського суду «справи за участю 

споживачів», але пізніше за результатами обговорення цього законопроекту 

альтернативним законопроектом № 6670-1 було запропоновано виключити із 

підвідомчості третейського суду «спори щодо захисту прав споживачів» саме з 

метою звільнення споживачів від сплати державного мита (судового збору) за 

подачу позову до суду. 

Необхідно враховувати, що поширення недержавного розгляду спорів і на 

спори щодо захисту прав споживачів є загальною тенденцією у країнах 

Європейського Союзу, що відображено у Директиві Європейського Союзу 

№ 2013/11/EU від 21 травня 2013 року «Про альтернативне вирішення спорів зі 

споживачами», яка регулює розгляд спорів за вимогами споживачів у 

недержавних інституціях, у тому числі в арбітражі [115]. 

На підставі викладеного вважаємо, що справами про захист прав споживачів 

є лише справи за позовами самих споживачів, а отже позови банків, що 

виникають з кредитних правовідносин, підвідомчі третейським судам. Це 

відповідає вимогам норм матеріального і процесуального права та міжнародній 

практиці. Правова позиція ВСУ з цього питання потребує перегляду. 

5) Відсутність такого, що набрало законної сили, рішення чи ухвали суду 

про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову або 

укладенням мирової угоди сторін у спорі між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав; відсутність у провадженні цього чи іншого 

суду справи із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих 

самих підстав. 

Під зовнішньою тотожністю позовів розуміється співпадіння елементів 

поданого позову з елементами позову, який або вже розглянутий судом по суті, 

про що свідчить судове рішення, яке вступило в законну силу; або знаходиться на 

розгляді відповідного суду. Позови визнаються тотожними при умові повного 

співпадіння їхніх елементів: предмету, підстав, сторін [89, с. 459]. 

Якщо має місце рішення суду зі спору між тими самими сторонами, про той 

самий предмет і з тих самих підстав, яке набрало законної сили, а також у 
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провадженні суду є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав, то виключається можливість повторного звернення 

до суду з таким самим позовом (у спорі між тими самими сторонами, про той 

самий предмет, із тих самих підстав), отже, суддя відмовляє позивачу у відкритті 

провадження у справі (пункти 2, 3 частини другої статті 122 ЦПК).  

Ця передумова права на пред’явлення позову є юридичним інструментом, за 

допомогою якого реалізується законодавча заборона на повторний розгляд одних 

і тих самих позовів, виявлення тотожності яких перешкоджає виникненню 

процесу по вже розглянутому або такому, що знаходиться на розгляді суду, 

позову [89, с. 459]. 

Як зазначає Т. В. Сахнова, для правильного визначення тотожності позовів 

важливо чітко визначити природу права, яке захищається, юридичних фактів, які 

його породили, та суть матеріально-правових вимог, які випливають з даного 

права. Формальної схожості елементів позову для цього не достатньо. Особливу 

складність викликають позови, які виникають з так званих триваючих 

правовідносин, де можливість виникнення нових юридичних фактів обумовлена 

плином часу [170, с. 298-299].  

Так, особливістю справ, що виникають з кредитних правовідносин, є те, що 

кредитні зобов’язання можуть виконуватись тривалий період, визначений 

умовами кредитного договору (графіком чергових платежів, який є невід’ємною 

частиною кредитного договору). Таким чином, наявність рішення суду, що 

набрало законної сили, про стягнення заборгованості за кредитним договором не є 

підставою для відмови у відкритті провадження, у разі пред’явлення позову тим 

самим позивачем до того самого відповідача про стягнення заборгованості за тим 

самим кредитним договором, але вже за інший період, оскільки мова йде про 

фактичну зміну підстав позову.  

Крім того, у разі невиконання позичальником умов кредитного договору 

банк має право захищати свої порушені права у різні визначені законом способи. 

Тому також не є підставою для відмови у відкритті провадження наявність 

рішення суду про стягнення заборгованості за кредитним договором, що набрало 
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законної сили, у випадку пред’явлення позову про звернення стягнення на 

предмет іпотеки в рахунок погашення тієї самої заборгованості за тим самим 

кредитним договором, оскільки в такому випадку фактично змінюється предмет 

позову.  

6) Однією з передумов права на пред’явлення позову є відсутність рішення 

третейського суду, прийнятого в межах його компетенції, щодо спору між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав, за винятком 

випадків, коли суд відмовив у видачі виконавчого листа на примусове виконання 

рішення третейського суду або скасував рішення третейського суду і розгляд 

справи в тому ж третейському суді виявився неможливим. 

Враховуючи, що після 11 березня 2011 року спори про захист прав 

споживачів непідвідомчі третейським судам та беручи до уваги правову позицію 

ВСУ, відповідно до якої справи за позовами банків про стягнення заборгованості 

за кредитними договорами є також справами у спорах щодо захисту прав 

споживачів, всі рішення третейських судів за позовами банків про стягнення 

заборгованості за кредитними договорами, ухвалені після 11 березня 2011 року, є 

такими, що прийняті поза межами компетенції третейського суду. А тому 

наявність такого рішення третейського суду (ухваленого після 11 березня 

2011 року), навіть якщо воно не скасоване і суд не відмовляв у видачі 

виконавчого листа на його примусове виконання, не є перешкодою для відкриття 

провадження у справі за тотожним позовом банку (пункт 4 частини другої статті 

122 ЦПК). 

7) Також до передумов права на позов належить допустимість 

правонаступництва у спірних правовідносинах після смерті фізичної особи, а 

також у зв’язку з припиненням юридичної особи, які є однією із сторін у справі. 

При вирішенні спорів щодо виконання зобов’язань за кредитним договором 

у випадку смерті боржника/позичальника за наявності поручителя чи спадкоємців 

суди враховують положення статті 1282 ЦК, відповідно до якої спадкоємці 

боржника за умови прийняття спадщини є боржниками перед кредитором у межах 

вартості майна, одержаного у спадщину. При цьому спадкоємці несуть 
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зобов’язання погасити нараховані відсотки і неустойку тільки в тому випадку, 

якщо вони вчинені позичальникові за життя.  

У разі смерті боржника/позичальника поручитель відповідає за виконання 

кредитного договору за правонаступника первісного боржника, якщо таке 

зазначено у договорі поруки. Порука або застава, встановлена іншою особою, 

припиняється після заміни боржника, якщо поручитель або заставодавець не 

погодився забезпечувати виконання зобов’язання новим боржником 

(стаття 523 ЦК). 

Таким чином, на поручителів може бути покладено відповідальність за 

порушення боржником обов’язку щодо виконання зобов’язання за кредитним 

договором у випадку смерті позичальника лише за наявності у позичальника 

правонаступника, який прийняв спадщину, та згоди поручителя відповідати за 

будь-якого нового боржника, зафіксованої в тому числі у договорі поруки. 

У разі смерті поручителя (крім випадків майнової поруки), враховуючи 

сутність поруки як особистого зобов’язання відповідати за належне виконання 

основного зобов’язання, спадкоємці поручителя не несуть солідарну 

відповідальність з боржником/позичальником за кредитним договором [142, с. 19]. 

Судова практика свідчить, що у справах, які виникають із кредитних 

правовідносин, зустрічаються випадки пред’явлення позовів до вже померлих 

осіб. 

Під час вирішення питання щодо процесуальних дій суду у разі 

встановлення факту смерті відповідача, що настала до моменту подання позову, 

слід виходити з визначення цивільної процесуальної правоздатності як 

передумови виникнення процесуальних відносин між сторонами. 

Аналіз статей 28, 29 ЦПК дає підстави для висновку про те, що чинним 

законодавством України не передбачено можливості пред’явлення позову до 

особи, яка на час звернення до суду померла та правоздатність якої відповідно до 

вимог частини четвертої статті 25 ЦК припинилася. 
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При цьому вирішення питання щодо процесуальних дій суду у наведеному 

випадку залежить від стадії судового провадження, на якій судом було 

встановлено факт пред’явлення позову до померлої особи. 

Зокрема, якщо на стадії відкриття провадження у справі в результаті 

виконання вимог частини третьої статті 122 ЦПК суд встановить, що фізична 

особа – відповідач знятий з обліку у відповідному органі реєстрації місця 

перебування та місця проживання особи у зв’язку із смертю, у відкритті 

провадження має бути відмовлено на підставі пункту 1 частини другої статті 122 

ЦПК у зв’язку з тим, що відповідна заява не підлягає розгляду в судах у порядку 

цивільного судочинства. 

При вирішенні питання про відкриття провадження у справі суду може бути 

невідомо про смерть фізичної особи чи припинення юридичної особи, оскільки на 

цей момент в розпорядженні суду є лише інформація, викладена в позовній заяві. 

У тому випадку, якщо факт смерті відповідача, що настала до подання позову, 

буде встановлено на стадії судового розгляду, суду слід керуватись положеннями 

пункту 1 частини першої статті 205 ЦПК та закривати провадження у справі у 

зв’язку з тим, що вона не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 

При цьому, якщо спірні правовідносини допускають правонаступництво, 

позивачу має бути роз’яснене право звернутися з відповідним позовом до 

спадкоємців померлого боржника в порядку, передбаченому статтею 1281 ЦК. 

З огляду на положення статей 28, 29 ЦПК, у разі встановлення під час 

судового розгляду факту пред’явлення позову до померлої особи формальні 

підстави для застосування судом положень статті 37 ЦПК та встановлення 

правонаступників відсутні у зв’язку з тим, що підставами процесуального 

правонаступництва можуть бути лише обставини, які виникли під час судового 

провадження у справі, а не до його початку, тобто до відкриття провадження у 

справі. 

Отже, з наявністю наведених вище передумов права на пред’явлення позову 

закон пов’язує можливість відкриття провадження у справах, що виникають із 

кредитних правовідносин. Наслідком відсутності цих передумов є відмова у 
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відкритті провадження у справі, яка відповідно до частини сьомої статті 122 ЦПК 

позбавляє позивача права повторного звернення до суду з таким самим позовом. 

 

1.2. Процесуальний порядок відкриття провадження у справах, що 

виникають з кредитних правовідносин 

 

Для відкриття позовного провадження по конкретній цивільній справі не 

достатньо мати право на пред’явлення позову, його ще необхідно належним 

чином реалізувати. На думку Г. Л. Осокіної, під належною реалізацією права на 

пред’явлення позову слід розуміти дотримання позивачем встановленого 

процесуальним законом порядку пред’явлення позову до суду. 

Під умовами реалізації права на пред’явлення позову розуміються такі 

факти (обставини) процесуального характеру, які на відміну від передумов 

обумовлюють не виникнення права на пред’явлення позову, а лише належний, 

встановлений законом порядок його реалізації [89, с. 513]. 

Реалізація права на пред’явлення позову здійснюється з додержанням 

встановленого законом процесуального порядку пред’явлення позову, у 

результаті чого відкривається провадження у справі.  

Стадія відкриття провадження у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, в суді першої інстанції – самостійна стадія цивільного процесу, 

яка передує всьому провадженню і є першим етапом цивільного судочинства. 

На стадії відкриття провадження після того, як будуть встановлені всі 

передумови права на позов суддею перевіряється додержання умов реалізації 

права на пред’явлення позову. Відсутність будь-якої із умов реалізації права на 

позов після усунення недоліків, пов’язаних з недотриманням порядку звернення 

до суду, не перешкоджає подальшому процесу [170, с. 324]. 

Порядок відкриття провадження у справах, що виникають із кредитних 

правовідносин, має загальні риси, які притаманні позовному провадженню, але 

при цьому має специфіку, яка властива лише справам даної категорії. 
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До встановленого законом процесуального порядку пред’явлення позову 

належить: 

1) Наявність цивільної процесуальної дієздатності позивача. 

Відповідно до статті 29 ЦПК здатність особисто здійснювати цивільні 

процесуальні права та виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна 

дієздатність) мають фізичні особи, які досягли повноліття, а також юридичні 

особи. 

Згідно з діючим законодавством (стаття 34 ЦК) повна цивільна дієздатність 

фізичної особи (повноліття) виникає в 18 років. Цивільної процесуальної 

дієздатності набуває також неповнолітня особа, якій у порядку, встановленому 

ЦК, надано повну цивільну дієздатність. 

Що стосується цивільної процесуальної дієздатності юридичних осіб, то 

вона виникає разом з правоздатністю у момент створення даної юридичної особи. 

2) Наявність повноважень на ведення справи у особи, яка є представником 

позивача. 

Позивач може брати участь у цивільній справі особисто або через 

представника (частина перша статті 38 ЦПК). Представники є самостійними 

суб’єктами справ позовного провадження і відповідно до статті 26 ЦПК вони 

займають положення осіб, які беруть участь у справі. Повноваження представника 

оформлюються згідно із правилами, передбаченими статтями 42, 44 ЦПК. 

Недотримання даних умов не є доказом відсутності у позивача права на звернення 

до суду, а свідчить тільки про неналежне здійснення цього права. 

Наявність належним чином оформлених повноважень на ведення справи в 

особи, яка є представником позивача, від її імені якого вона подає позов, також є 

однією з умов реалізації права на пред’явлення позову. 

Якщо суддею при вирішенні питання про відкриття провадження у справі 

буде встановлено, що позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має 

повноважень на ведення справи, то суддя постановляє мотивовану ухвалу про 

повернення позовної заяви (пункт 3 частини третьої статті 121 ЦПК).  
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З аналізу судової практики щодо розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, можна зробити висновок, що при відсутності чи неналежному 

оформленні довіреності чи іншого документу, що підтверджує повноваження 

представника позивача, суди часто залишають позовну заяву без руху з наданням 

встановленого законом строку для подання відповідних документів. Така 

практика, на нашу думку, відповідає інтересам особи, яка звернулась з позовом до 

суду, та принципу доступності до правосуддя. 

В справах, що виникають з кредитних правовідносин, особливий порядок 

здійснення представництва інтересів банку відбувається після прийняття НБУ 

офіційного рішення про віднесення цього банку до категорії неплатоспроможних 

та введення тимчасової адміністрації. 

За таких обставин представництво банку, в якому введена тимчасова 

адміністрація, здійснюється уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб (Фонд) відповідно до вимог Закону України від 23 лютого 

2012 року № 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» [145]. 

Відповідно до частини першої статті третьої цього Закону Фонд є 

установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних 

осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків. З дня 

введення тимчасової адміністрації і до її припинення Фонд набуває всі 

повноваження органів управління банку та органів контролю.  

Уповноважена особа Фонду у разі делегування їй повноважень має право, 

зокрема, заявляти від імені банку позови майнового та немайнового характеру до 

суду. На виконання своїх повноважень уповноважена особа Фонду діє без 

довіреності від імені банку, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), 

інших документів від імені банку (пункт 5 частини другої, пункт 1 частини 

четвертої статті 37 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

осіб»).  

Таким чаном, під час введення та дії в банку тимчасової адміністрації 

процесуальним представником банку є уповноважена особа Фонду, проте, 

стороною в такій справі є безпосередньо банк, а не Фонд. 
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3) Наступною умовою реалізації права на пред’явлення позову є підсудність 

справи даному суду. 

В юридичній літературі підсудність запропоновано визначати в широкому 

та вузькому значеннях. Відповідно до першого, під підсудністю розуміють коло 

справ, що належать до юрисдикції певного суду судової системи України, у 

вузькому ж значенні підсудність є властивістю справи, що полягає в належності 

цієї справи до відання конкретного суду [8, с. 10].  

Позови, які виникають з кредитних правовідносин, пред’являються до суду 

за загальними правилами підсудності, визначеними главою 1 розділу III ЦПК. 

Тобто, позови банків до фізичних осіб про стягнення коштів за кредитним 

договором, згідно з частиною першою статті 109 ЦПК пред’являються в суд за 

зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання або за 

зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем перебування фізичної 

особи – відповідача.  

При визначенні підсудності у справах даної категорії проблема полягає в 

тому, що банк, подаючи позов до суду, орієнтується на ту адресу боржника, яку 

останній вказав в кредитному договорі (договорі поруки) на час його укладання. 

На момент подачі позову часто такі адреси вже не є актуальними, і на суд 

покладається обов’язок перевірки даних відомостей шляхом звернення до 

адресно-довідкового бюро (частина третя статті 122 ЦПК), що не сприяє 

принципу процесуальної економії. Якщо адресно-довідковим бюро надано 

відомості про те, що відповідач вибув з зазначеної адреси і інформація не дає 

можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце 

проживання (перебування) відповідача, суд відкриває провадження у справі, 

оскільки банк має право пред’явити позов за останнім відомим зареєстрованим 

місцем проживання чи перебування відповідача (пункт 10 статті 110 ЦПК). 

Також слід звернути увагу, що цивільним процесуальним законодавством 

встановлена альтернативна територіальна підсудність справ щодо споживчих 

кредитів. Так, відповідно до частини п’ятої статті 110 ЦПК позови про захист 
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прав споживачів кредитних послуг можуть пред’являтися також за місцем 

проживання споживача. 

Позови, що виникають із діяльності філії або представництва юридичної 

особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням (частина сьома 

статті 110 ЦПК), проте відповідачем у справі є банк чи інша фінансова установа 

як юридична особа. Зазначене правило територіальної підсудності поширюється 

на позови позичальників (споживачів), а не на позови, що пред’являються 

банками чи іншими фінансовими установами щодо виконання кредитних 

зобов’язань, оскільки у цьому випадку діють правила статті 109 ЦПК. Таке 

роз’яснення дав ВССУ у постанові Пленуму від 30 березня 2012 року № 5 «Про 

практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 

виникають із кредитних правовідносин». 

Як свідчить судова практика, в справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, зустрічаються випадки пред’явлення позовів до суду за 

місцезнаходженням відділення, а не філії банку. В такому випадку суди 

повертають заяви у зв’язку з непідсудністю справи цьому суду (пункт 4 частини 

третьої статті 121 ЦПК), оскільки відповідно до частини сьомої статті 110 ЦПК 

позови можуть пред’являтися лише за місцезнаходженням філії або 

представництва юридичної особи, а не відділення. 

Відповідно до пункту 1.1 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 

реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, 

затвердженого постановою правління НБУ від 08 вересня 2011 року № 306 «Про 

затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України» 

[130] філії/відділення українських банків – це відокремлені підрозділи, які 

здійснюють банківську діяльність від імені банку, а представництва українських 

банків – це відокремлені підрозділи, які не здійснюють банківської діяльності. 

Філії/відділення, представництва діють від імені банку на підставі затвердженого 

уповноваженим органом банку положення і мають керівника, який діє на підставі 

виданої банком довіреності. Відповідно до змісту зазначеного Положення 

відділення банку фактично прирівнюється до філії.  
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Для забезпечення однакової судової практики пропонуємо внести зміни до 

частини сьомої статті 110 ЦПК, виклавши її в наступній редакції: 

«7. Позови, що виникають з діяльності філії/відділення або представництва 

юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.» 

Така редакція даної норми буде відповідати інтересам позичальників та 

поручителів, а отже сприятиме доступності до судового захисту. 

У судовій практиці виникало питання про правомірність застосування до 

позовів, пов’язаних із зверненням стягнення на нерухоме майно, передане в 

іпотеку в забезпечення повернення кредиту, правила про виключну підсудність. 

Деякі судді вважали, що вимога про звернення стягнення на передане в іпотеку в 

забезпечення повернення кредиту нерухоме майно не є самостійним спором про 

право на це майно. Матеріально-правовою передумовою такого роду спірних 

правовідносин є невиконання боржником кредитного зобов’язання, що припускає 

задоволення вимог кредитора за рахунок вартості предмету іпотеки, тобто вимога 

про звернення стягнення на предмет іпотеки не є віндикаційним позовом, а є 

одним із способів задоволення грошових вимог кредитора, у зв’язку з чим 

правила статті 114 ЦПК про виключну підсудність до кредитних відносин 

застосуватись не повинні. 

Слід зазначити, що розглядаючи аналогічні спори, такої точки зору 

притримуються і суди Російської Федерації, про що свідчить узагальнення 

судової практики, проведене Верховним Судом Російської Федерації у 2013 році 

[87]. 

Але ВССУ у постанові Пленуму «Про практику застосування судами 

законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» 

дав роз’яснення, що до позовів, що виникають із приводу нерухомого майна 

(наприклад, звернення стягнення на нерухоме майно, передане в заставу іпотечне 

майно, передача іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки, визнання 

договору іпотеки недійсним тощо) застосовуються правила статті 114 ЦПК про 

виключну підсудність. 
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4) Дотримання позивачем або його представником вимог, встановлених 

статтями 119, 120 ЦПК до форми та змісту позовної заяви. 

Цивільною процесуальною формою позову є позовна заява, викладена 

письмово за встановленим законом змістом (стаття 119 ЦПК). Позовна заява – це 

зовнішня форма вираження позову, спосіб існування позову як вимоги про захист 

права, свободи чи інтересу [233, с. 30]. 

Від дотримання загальних правил щодо форми і змісту позовної заяви 

(статті 119, 120 ЦПК) залежить своєчасний та ефективний розгляд справи. 

Недотримання цих правил має наслідком залишення позовної заяви без руху, а у 

разі неусунення зазначених недоліків у встановлені законом строки – повернення 

її позивачеві (частина друга статті 121 ЦПК). 

Одночасно з вирішенням питання про дотримання форми і змісту позовної 

заяви суддя має перевірити її відповідність іншим вимогам процесуального 

закону, зокрема частині п’ятій статті 119 ЦПК щодо сплати судового збору. 

В справах, що виникають з кредитних правовідносин, судовий збір 

сплачується в загальному порядку відповідно до Закону України від 08 липня 

2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» [147]. Проте, слід враховувати, що 

позивачами у таких справах можуть бути споживачі послуг банків, які відповідно 

до частини третьої статті 22 Закону України від 12 травня 1991 року № 1023-XII 

«Про захист прав споживачів» [134] звільняються від сплати судового збору за 

позовами, що пов’язані з порушенням їх прав. 

Оскільки відповідно до статті 5 Закону України «Про судовий збір» 

споживачів не включено до переліку осіб, які звільняються від сплати судового 

збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях, судді по-різному 

вирішували це питання. Одні відкривали провадження у таких справах (без сплати 

позивачами судового збору), інші залишали позовну заяву без руху та надавали 

строк для сплати судового збору.  

Відповідно до пункту 7 постанови Пленуму  ВССУ від 17 жовтня 2014 року 

№ 10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних 

справах» оскільки стаття 5 Закону України «Про судовий збір» не містить 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15¦st119
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15¦st120
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15¦st121
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15¦st119
http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15
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вичерпного переліку пільг щодо сплати судового збору, то при визначенні таких 

пільг слід керуватися статтею 22 Закону України «Про захист прав споживачів» 

[129]. 

З метою врегулювання цього питання пропонуємо внести зміни до частини 

першої статті 5 Закону України «Про судовий збір», доповнивши її пунктом 17 

наступного змісту: 

«17) споживачі – за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав». 

Отже, дотримання встановленого законом процесуального порядку 

пред’явлення позову у справах, що виникають із кредитних правовідносин, має 

наслідком відкриття провадження у справі.  

Відповідно до пункту 14 постанови Пленуму ВСУ від 12 червня 2009 року 

№ 2 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 

розгляді справ у суді першої інстанції» питання про відкриття чи про відмову у 

відкритті провадження у справі, зміну підсудності тощо повинно бути вирішено 

суддею у встановлений законом строк шляхом постановлення відповідної ухвали. 

Оформлення зазначених процесуальних дій іншим способом не допускається [127]. 

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

від 07 липня 2010 року в ЦПК був внесений ряд змін, зокрема, дані зміни 

стосувалися скорочення процесуальних строків розгляду цивільних справ. Так, 

відповідно до частини четвертої статті 122 ЦПК питання про відкриття 

провадження у справі або про відмову у відкритті провадження у справі суддя 

вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження позовної заяви до суду або 

закінчення строку, встановленого для усунення недоліків, та не пізніше 

наступного дня після отримання судом інформації про місце проживання 

(перебування) фізичної особи. 

Крім того, особливістю відкриття провадження у справах, що виникають із 

кредитних правовідносин, є те, що позичальники, використовуючи «дієві і 

провірені часом» методи перетворення судового розгляду у «вічність», 

намагаються максимально затягнути судовий процес, зловживаючи своїми 

процесуальними правами. 



61 

 

Як свідчить судова практика, одним з таких способів затягування є 

оскарження ухвали суду першої інстанції про відкриття провадження у справі у 

зв’язку з недотриманням правил підсудності (пункт 5  частини 1 статті 293 ЦПК).  

Підстави оскарження таких ухвал для позичальників є неважливими, їхні 

апеляційні скарги зазвичай необґрунтовані, проте їх розгляд апеляційним судом 

займає досить тривалий час. Крім того, склалася практика оскарження даних 

ухвал представниками відповідача, які діють на основі довіреностей. Наприклад, 

позичальник може мати декілька (іноді до десяти) представників, які по черзі 

оскаржують ухвалу суду про відкриття провадження, подаючи клопотання про 

поновлення строку на апеляційне оскарження, чим на роки затягують судовий 

процес. 

Так, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 

2010 року відкрито провадження у справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до 

ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет застави. Не погоджуючись з 

ухвалою суду, 15 листопада 2010 року ОСОБА_1 подала апеляційну скаргу та 

клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження. Ухвалою 

Апеляційного суду м. Києва від 23 лютого 2011 року апеляційну скаргу ОСОБА_1 

відхилено, ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 06 жовтня 

2010 року залишено без змін. 29 квітня 2011 року ОСОБА_1 повторно подала 

апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу суду першої інстанції та клопотання 

про поновлення строку на апеляційне оскарження. Ухвалою Апеляційного суду 

м. Києва від 30 травня 2011 року заяву ОСОБА_1 повернуто заявнику, оскільки 

повторне звернення із зазначеною заявою та апеляційною скаргою однією і тією ж 

особою законом не передбачено. 21 червня 2011 року представник ОСОБА_1 – 

ОСОБА_2 надіслала до суду апеляційну скаргу, ідентичну за змістом та вимогами 

попереднім двом, та клопотання про поновлення строку на апеляційне 

оскарження. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 11 липня 2011 року 

апеляційну скаргу та заяву про поновлення строку на апеляційне оскарження 

зазначеної ухвали суду повернуто апелянту. 02 серпня 2011 року представник 

ОСОБА_1 – ОСОБА_3 надіслав до суду апеляційну скаргу, ідентичну за змістом 
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та вимогами попереднім трьом, та клопотання про поновлення строку на 

апеляційне оскарження. Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 28 вересня 

2011 року апеляційну скаргу та заяву про поновлення строку на апеляційне 

оскарження зазначеної ухвали суду залишено без розгляду. 10 жовтня 2011 року 

представник ОСОБА_1 – ОСОБА_4 надіслав до суду апеляційну скаргу, 

ідентичну за змістом та вимогами попереднім чотирьом, та клопотання про 

поновлення строку на апеляційне оскарження. Ухвалою Апеляційного суду 

м. Києва від 06 грудня 2011 року апеляційну скаргу та заяву про поновлення 

строку на апеляційне оскарження зазначеної ухвали суду знову залишено без 

розгляду [191]. 

Дана справа не є одиничним прикладом, це постійна практика, яка склалася 

за останні роки та суттєво збільшує навантаження як місцевих так і апеляційних 

судів. 

Не зважаючи на те, що такий очевидний механізм затягування процесу 

свідчить про явні зловживання особами, які беруть участь у справах, своїми 

процесуальними правами, суди не мають на сьогоднішній день процесуальної 

можливості його уникнути та перейти до безпосереднього розгляду справи по суті 

у зв’язку з її «затриманням» на стадії відкриття провадження. 

На нашу думку, вирішення цього питання полягає у наданні місцевим судам 

права повернення повторних апеляційних скарг на ухвали про відкриття 

провадження та заяв про поновлення строку на апеляційне оскарження по даним 

категоріям справ.  

У зв’язку із цим пропонуємо внести зміни до другого речення частини 

другої статті 293 ЦПК, виклавши його в такій редакції: 

«2. … У разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає 

оскарженню окремо від рішення суду, та у разі повторного оскарження ухвали 

про відкриття провадження у справі при наявності ухвали апеляційного суду про 

залишення такої ухвали без змін за апеляційною скаргою цієї особи або її  

представника, суд першої інстанції повертає її заявнику, про що постановляє 

ухвалу, яка не підлягає оскарженню.» 
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Також, враховуючи, що на сьогоднішній день майже всі рішення судів 

першої інстанції про задоволення позовів банків до боржників про стягнення 

заборгованості за кредитним договором оскаржуються в апеляційному порядку, 

слід звернути увагу на особливості відкриття провадження по даній категорії 

справ на стадії апеляційного розгляду справи. 

Відповідно до статті 303-1 ЦПК апеляційна скарга на рішення суду першої 

інстанції має бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали 

про прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу суду 

першої інстанції – протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про 

прийняття апеляційної скарги до розгляду. Вважаємо, що законодавець мав на 

увазі ухвалу про відкриття апеляційного провадження, оскільки апеляційним 

судом не вирішується питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду 

відповідно до статті 297 ЦПК. Суд може продовжити строк розгляду справи лише 

у виняткових випадках, але не більше як на п’ятнадцять днів. Тобто, строки 

розгляду справи апеляційним судом обмежені, але інколи справи тривалий час 

перебувають у провадженні апеляційних судів з об’єктивних причин. 

Так, раніше відповідно до частини третьої статті 294 ЦПК в редакції від 

07 липня 2010 року, якщо апеляційна скарга була подана з порушенням строку на 

оскарження і особою не було подано заяву про поновлення строку, апеляційний 

суд залишав її без розгляду. Дане положення закону не позбавляло особу права 

повторно подати апеляційну скаргу та заяву про поновлення строку на апеляційне 

оскарження з зазначенням причин пропуску цього строку. 

Але, на теперішній час, відповідно до частини третьої статті 297 ЦПК, у 

випадку, якщо апеляційна скарга подана після закінчення строків, встановлених 

статтею 294 ЦПК, і особа, яка її подала, не порушує питання про поновлення 

цього строку, або якщо підстави, вказані нею у заяві, визнані неповажними, 

апеляційна скарга залишається без руху. При цьому протягом тридцяти днів з 

моменту отримання ухвали особа має право звернутись до апеляційного суду з 

заявою про поновлення строків та/або вказати інші підстави для поновлення 
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строку. Вважаємо, що зазначені зміни закону не сприяють дотриманню судами 

розумних строків розгляду справ. 

Так особа, розуміючи, що рішення суду буде ухвалено не на її користь, не 

бажає закінчення розгляду судової справи, навмисно подає апеляційну скаргу з 

пропуском строку на апеляційне оскарження і не подає заяву про поновлення 

цього строку, оскільки знає, що суд зобов’язаний залишити апеляційну скаргу без 

руху і у неї буде тридцять днів для подачі такої заяви. Відповідну заяву особа 

може подати на тридцятий день цього строку. Часто відповідачі навмисно не 

отримують у поштовому відділенні копії ухвал і документи повертаються на 

адресу суду з відміткою про причини невручення «за закінченням терміну 

зберігання», що свідчить про неналежне повідомлення особи щодо постановлення 

судом ухвали про залишення її апеляційної скарги без руху. 

Таким чином, розгляд справи в суді апеляційної інстанції тривалий час не 

відбувається. Вважаємо, що визначений законом тридцятиденний строк на подачу 

заяви про поновлення строку та зазначення причин пропуску цього строку є 

занадто тривалим та необґрунтованим. Навіть, на усунення недоліків позовної 

заяви та апеляційної скарги законом передбачено строк до п’яти днів з моменту 

отримання ухвали суду про залишення їх без руху. 

Після того, як особа подасть заяву про поновлення строку на апеляційне 

оскарження та зазначить причини пропуску такого строку, суд, поновивши 

пропущений строк, може бути позбавлений можливості відкрити апеляційне 

провадження, якщо апеляційна скарга не відповідатиме вимогам статті 295 ЦПК, 

а також у разі несплати судового збору. Тобто, суд повторно залишить апеляційну 

скаргу без руху і надасть особі строк (до п’яти днів з моменту отримання ухвали 

про залишення апеляційної скарги без руху) для усунення недоліків. Таким 

чином, суд апеляційної інстанції протягом, як мінімум, 45 днів (враховуючи 

необхідний час на поштову пересилку ухвал про залишення апеляційної скарги 

без руху) позбавлений можливості вирішити питання про відкриття апеляційного 

провадження. 
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Таким чином вважаємо, що вищезазначені зміни до статей 294, 297 ЦПК є 

помилковими, оскільки вони не сприяють швидкому розгляду справи, а навпаки 

надають можливість особам недобросовісно користуватись своїми 

процесуальними правами. Справи, що виникають з кредитних відносин, 

розглядаються в судах роками, банки не мають можливості отримати рішення 

суду про стягнення з боржників заборгованості за кредитним договором, або 

звернути стягнення на предмет застави чи іпотеки. І при цьому суди позбавлені 

можливості застосувати до осіб, які зловживають своїми процесуальними 

правами, будь-який вплив. 

У зв’язку із цим пропонуємо внести зміни до другого речення частини 

третьої статті 297 ЦПК, виклавши його в такій редакції: 

«3. … При цьому протягом п’яти днів з моменту отримання ухвали особа 

має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або 

вказати інші підстави для поновлення строку.» 

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод [66] кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 

упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 

законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру. 

Реформування процесуального законодавства покликане підвищити рівень 

правозастосування, а норми ЦПК повинні відповідати положенням Конвенції про 

захист прав людини та основоположних свобод і при внесенні змін до діючого 

законодавства реально забезпечувати право на судовий захист, його належні 

гарантії та умови реалізації [62]. 

 

Висновки до розділу 1 

 

В умовах світової фінансової кризи, під впливом економічної та політичної 

ситуацій в державі суттєво збільшилась кількість справ, що виникають із 

кредитних правовідносин. Належний порядок судочинства у справах даної 

категорії є гарантією дотримання прав учасників кредитних правовідносин. 
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Справи, що виникають із кредитних правовідносин, розглядаються судами 

України в порядку позовного провадження. Проте, через призму досвіду судів 

зарубіжних країн, практика розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, в порядку наказного провадження чи в порядку, який є 

альтернативним судовому, сприятиме зменшенню кількості та своєчасному 

розгляду і вирішенню справ даної категорії. 

Виникнення судочинства у справах, що виникають із кредитних 

правовідносин, пов’язують, в першу чергу, з наявністю у особи права на 

пред’явлення позову. Позов, як засіб захисту порушених прав учасників 

кредитних правовідносин – це звернена через суд вимога позивача до відповідача, 

що виникає зі спірних кредитних правовідносин, про захист свого права чи 

законного інтересу, що підлягає розгляду та вирішенню судом у встановленому 

законом порядку. 

Право на пред’явлення позову у справах, що виникають із кредитних 

правовідносин, – це право на звернення до суду з метою порушення цивільної 

процесуальної діяльності із захисту прав, свобод чи інтересів учасників кредитних 

правовідносин. 

Практичне здійснення права на пред’явлення позову у справах даної 

категорії залежить від наявності передумов права на пред’явлення позову, які 

визначають можливість відкриття провадження у справі, та від дотримання  

встановленого законом процесуального порядку пред’явлення позову. 

Аналізуючи судову практику щодо відкриття провадження у справах, що 

виникають із кредитних правовідносин, можна виділити притаманні саме цій 

категорії справ особливості: 

1) У справах, що виникають з кредитних правовідносин, передумовою права 

на пред’явлення позову є наявність спору, пов’язаного з невиконанням (або 

неналежним виконанням) сторонами умов кредитних договорів тощо. У разі 

неврегулювання таких спорів в досудовому порядку, способом захисту 

порушених прав учасників кредитних правовідносин є звернення до суду з 

позовом. 
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2) В справах, що виникають із кредитних правовідносин, юридична 

заінтересованість позивача зумовлена наявністю спору про право, яке, на його 

думку, потребує судового захисту. Тому самостійного значення ця умова для 

відкриття провадження у справі не має. 

3) Визначення підвідомчості справ, що виникають із кредитних 

правовідносин, тісно пов’язане з питанням суб’єктного складу цивільних 

процесуальних правовідносин.  

Відповідно до правової позиції ВСУ у разі участі у справі позивача – 

юридичної особи та кількох відповідачів, одним з яких є юридична особа, справа 

в частині позовних вимог юридичної особи до іншої юридичної особи не підлягає 

розгляду в порядку цивільного судочинства. Застосування такої правової позиції 

ВСУ є доцільним не в кожній справі, оскільки вирішення кредитних спорів з 

однорідними вимогами, які нерозривно пов’язані між собою, або від вирішення 

однієї з них залежить вирішення інших, в різних провадженнях не відповідає 

принципу процесуальної економії та суттєво ускладнює з’ясування судом 

фактичних обставин по справі, а отже і ухвалення законного, обґрунтованого, 

справедливого рішення та порядок його виконання.  

4) Реалізація права на альтернативний судовому захист порушених прав не є 

відмовою від права на судовий захист, хоча і перешкоджає подальшому 

зверненню до суду загальної юрисдикції, оскільки третейська угода передбачає 

обов’язок звернення саме до третейського суду у разі виникнення спору. 

5) Суди не мають передбачених законом підстав при наявності в 

кредитному договорі третейського застереження, яке було включене до 

11 березня 2011 року, визнавати його недійсним. Але за наявності третейського 

застереження (окремої третейської угоди) залишення позовної заяви споживача 

без розгляду на підставі пункту 6 частини першої статті 207 ЦПК є 

неприпустимим. Тому для узгодження судової практики з нормами 

процесуального законодавства вважаємо за необхідне пункт 6 частини першої 

статті 207 ЦПК викласти у наступній редакції:  
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«6) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до 

третейського суду і від відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у 

справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді (крім 

справ про захист прав споживачів)». 

6) Дія Закону України «Про захист прав споживачів» поширюється на 

правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем) за договором 

про надання споживчого кредиту, що виникають як під час укладення, так і під 

час виконання такого договору.  

7) Справами про захист прав споживачів є лише справи за позовами самих 

споживачів, а отже позови банків, що виникають з кредитних правовідносин, 

підвідомчі третейським судам. Це відповідає вимогам норм матеріального і 

процесуального права та міжнародній практиці розгляду справ даної категорії. 

Протилежна правова позиція ВСУ з цього питання потребує перегляду. 

8) Наявність рішення суду, що набрало законної сили, про стягнення 

заборгованості за кредитним договором не є підставою для відмови у відкритті 

провадження, у разі пред’явлення позову тим самим позивачем до того самого 

відповідача про стягнення заборгованості за тим самим кредитним договором, але 

вже за інший період, оскільки мова йде про фактичну зміну підстав позову.  

Не є підставою для відмови у відкритті провадження наявність рішення 

суду про стягнення заборгованості за кредитним договором, що набрало законної 

сили, у випадку пред’явлення позову про звернення стягнення на предмет іпотеки 

в рахунок погашення тієї самої заборгованості за тим самим кредитним 

договором, оскільки в такому випадку фактично змінюється предмет позову.  

9) Відповідно до правової позиції ВСУ наявність рішення третейського суду 

щодо захисту прав споживачів, ухваленого після 11 березня 2011 року, навіть 

якщо воно не скасоване і суд не відмовляв у видачі виконавчого листа на його 

примусове виконання, не є перешкодою для відкриття провадження у справі за 

тотожним позовом. 

10) Якщо на стадії відкриття провадження у справі суд встановить, що 

фізична особа – відповідач померла, у відкритті провадження має бути відмовлено 
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на підставі пункту 1 частини другої статті 122 ЦПК у зв’язку з тим, що відповідна 

заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства. А якщо 

факт смерті відповідача, що настала до подання позову, буде встановлено на 

стадії судового розгляду, суду слід керуватись положеннями пункту 1 частини 

першої статті 205 ЦПК та закривати провадження у справі у зв’язку з тим, що 

вона не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 

З огляду на положення статей 28, 29 ЦПК, у разі встановлення під час 

судового розгляду факту пред’явлення позову до померлої особи, формальні 

підстави для застосування судом положень статті 37 ЦПК та встановлення 

правонаступників відсутні у зв’язку з тим, що підставами процесуального 

правонаступництва можуть бути лише обставини, які виникли під час судового 

провадження у справі, а не до його початку, тобто до відкриття провадження у 

справі. 

11) При відсутності чи неналежному оформленні довіреності чи іншого 

документу, що підтверджує повноваження представника позивача, залишення 

судом позовної заяви без руху з наданням строку для усунення недоліків (подання 

належних документів) відповідає інтересам особи, яка звернулась з позовом до 

суду, та принципу доступу до правосуддя. 

12) Під час введення та дії в банку тимчасової адміністрації процесуальним 

представником банку є уповноважена особа Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, проте, стороною в такій справі є безпосередньо банк, а не Фонд. 

13) Позови, що виникають із діяльності філії або представництва юридичної 

особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням, проте відповідачем 

у справі є банк чи інша фінансова установа як юридична особа. 

Оскільки велика кількість позичальників укладає кредитні договори у 

відділеннях банку, а відповідно до аналізу законодавства про банки і банківську 

діяльність відділення банку фактично прирівнюється до його філії, пропонуємо 

внести зміни до частини сьомої статті 110 ЦПК, виклавши її в наступній редакції: 

«7. Позови, що виникають з діяльності філії/відділення або представництва 

юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.» 
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14) Позови про звернення стягнення на нерухоме майно, передане в заставу 

іпотечне майно, передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки, 

визнання договору іпотеки недійсним тощо є позовами, що виникають із приводу 

нерухомого майна, а тому до таких справ застосовуються правила про виключну 

підсудність. 

15) З метою врегулювання питання звільнення споживачів від сплати 

судового збору пропонуємо внести зміни до частини першої статті 5 Закону 

України «Про судовий збір», доповнивши її пунктом 17 наступного змісту: 

«17) споживачі – за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.» 

16) З метою усунення можливості зловживання особами, які беруть участь у 

справі, своїми процесуальними правами необхідно надати місцевим судам право 

повернення повторних апеляційних скарг на ухвали суду першої інстанції про 

відкриття провадження у справі та заяв про поновлення строку на апеляційне 

оскарження по даним категоріям справ. 

17) Обов’язок суду апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без 

руху у випадку пропуску строку на апеляційне оскарження судового рішення та 

неподання заяви про його поновлення з наданням тридцятиденного строку на 

подання заяви про поновлення строку не сприяє розгляду справи в розумні строки 

та надає можливість особам, які беруть участь у справі, зловживати своїми 

процесуальними правами. 

У зв’язку із цим пропонуємо внести зміни до другого речення частини 

третьої статті 297 ЦПК, виклавши його в такій редакції: 

«3. … При цьому протягом п’яти днів з моменту отримання ухвали особа 

має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або 

вказати інші підстави для поновлення строку.» 
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РОЗДІЛ 2 

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З КРЕДИТНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН, ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

 

2.1. Мета, значення та зміст провадження у справах, що виникають з 

кредитних правовідносин, до судового розгляду 

 

Відповідно до процесуального порядку розгляду цивільних справ, що 

передбачений ЦПК, другою стадією цивільного судочинства після відкриття 

провадження у справі, є провадження у справі до судового розгляду. 

Відповідно до пункту 1 постанови Пленуму ВСУ від 12 червня 2009 року 

№ 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду» ця стадія процесу є 

самостійною і важливою та створює необхідні умови для правильного і 

своєчасного вирішення справи, ухвалення законного й обґрунтованого судового 

рішення.  

Провадження у справі до судового розгляду регулюється  

главою 3 розділу III ЦПК, у якій визначені процесуальні дії суду з  

підготовки  справи до судового розгляду та проведення попереднього  

судового засідання [128].  

Традиційно наука цивільного-процесуального права та судова практика 

звикла називати цю стадію цивільного процесу як підготовка справи до судового 

розгляду [77, с. 144]. Застосовуваний у ЦПК термін «провадження» для 

характеристики підготовчих дій щодо розгляду справи може створювати дещо 

хибне уявлення про зміст і правову природу підготовки справи до розгляду. 

Поняття «підготовка справи до судового розгляду», яким оперував ЦПК 

1963 року, було змінене під час прийняття нового кодексу на «провадження в 

справі до судового розгляду», проте аналіз норм свідчить про те, що правова 

природа підготовчих дій не змінилася та є стадією цивільного процесу [137, с. 60]. 

Так, на думку Н. Л. Бондаренко-Зелінської, аналіз норм ЦПК дозволяє 
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констатувати, що процесуальні дії, які вчиняє суд, особи, які беруть участь у 

справі, та інші учасники процесу після відкриття провадження у справі до початку 

її судового розгляду, характеризуються незмінною послідовністю і 

взаємообумовленістю, що є ознакою процесуальної стадії, а не провадження [15, 

с. 57-58]. 

Стадіями цивільного процесу прийнято називати певні його частини, 

об’єднані сукупністю процесуальних дій, які здійснюють суд та учасники 

процесу, направлених на досягнення самостійної, найближчої цілі [77, с. 144].  

Тому більшість вчених-процесуалістів вважають, що провадження у справі 

до судового розгляду є саме стадією цивільного судочинства, яка розпочинається 

після відкриття провадження у справі [77, с. 144; 94, с. 291;  179, с. 146; 221, 

с. 148; 17, с. 4; 32, с. 312; 180, с. 37]. 

Цивільне процесуальне законодавство використовує поняття  «підготовка 

справи до розгляду» (частина перша статті 126, пункт 8 частини шостої статті 130, 

статті 156, 248, 253, 301, 302, 331, 360-1, 389-3 ЦПК). Так з аналізу частини 

першої статті 156 ЦПК, якою закінчується глава 3 розділу ІІІ ЦПК «Провадження 

в справі до судового розгляду», можна зробити висновок, що справа 

призначається до розгляду після закінчення її підготовки до судового розгляду. 

У зв’язку з наведеним, ми погоджуємося з думкою Д. Д. Луспеника, що 

другу стадію процесу правильніше буде називати саме як провадження по 

підготовці справи до судового розгляду
 

або стадією підготовки справи до 

судового розгляду [77, с. 145]. 

Важливим є питання про обов’язковість провадження у справі до судового 

розгляду. Із загального аналізу норм глави 3 розділу ІІІ ЦПК та розуміння 

структури цивільного процесу загалом можна зробити висновок, що провадження 

в справах до судового розгляду не є обов’язковою стадією. Раніше відповідно до 

статті 130 ЦПК, проведення попереднього судового засідання визначалося 

обов’язковим, за винятком випадків, встановлених ЦПК. На сьогодні питання про 

необхідність проведення попереднього судового засідання вирішується суддею 

під час відкриття провадження у справі. Проте такі зміни не впливають значною 
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мірою на розуміння значення підготовчого провадження в процесі загалом [137, 

с. 60-61].  

Як зазначає Н. Л. Бондаренко-Зелінська, навіть якщо суддя не вчиняє 

окремих процесуальних дій підготовчого характеру, він все одно перевіряє 

готовність справи до судового розгляду. Ідеться про дії, спрямовані на визначення 

найбільш оптимального часу для розгляду справи й на сповіщення всіх осіб, які 

беруть участь у справі, про час і місце судового засідання [18, с. 27-28]. 

Провадження у справі до судового розгляду (стадію підготовки справи до 

судового розгляду) не можна ототожнювати з попереднім судовим засіданням 

(стаття 130 ЦПК). 

В юридичній літературі немає єдиного визначення попереднього судового 

засідання, оскільки серед вчених ведеться дискусія щодо визначення даного 

поняття, як: 

1) підстадії підготовки справи до судового розгляду; 

2) етапу підготовки справи до судового розгляду; 

3) основної процесуальної форми підготовки справи до судового розгляду. 

Ми погоджуємося з тією точкою зору, що попереднє судове засідання є 

основною процесуальною формою підготовки справи до судового розгляду. Так 

як на всіх стадіях цивільного процесу існує певна процесуальна форма, тобто 

встановлений нормами цивільного процесуального права порядок здійснення 

правосуддя, який характеризується системністю, відповідністю цивільним 

процесуальним принципам та наданням процесуальних гарантій учасникам 

цивільного процесу, то і підготовка справ до судового розгляду повинна 

здійснюватись в певній процесуальній формі. Саме такою формою і є попереднє 

судове засідання. Це основна, але не єдина процесуальна форма підготовки справ 

до судового розгляду, оскільки значний обсяг процесуальних дій по підготовці 

може вчинятися поза попереднім судовим засіданням. Крім того, сама ж 

підготовка справи до розгляду може тривати і після проведення попереднього 

судового засідання [77, с. 145; 17, с. 5; 94, с. 295]. 

Отже, розглядаючи попереднє судове засідання як процесуальну форму 
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підготовки справ до судового розгляду, можна погодитись з визначенням, яке 

запропоноване Н. Л. Бондаренко-Зелінською, що попереднє судове засідання це – 

основна процесуальна форма підготовки цивільних справ до судового розгляду, 

яка являє собою встановлений чинним процесуальним законодавством порядок 

вчинення та процесуального закріплення процесуальних дій суду та інших 

суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин по підготовці цивільної справи 

до судового розгляду. 

Чинний ЦПК не визначає мету провадження у справі до судового розгляду, 

а закріпив лише мету попереднього судового засідання (частина перша статті 130 

ЦПК). Однак, враховуючи, що попереднє судове засідання є основною 

процесуальною формою провадження у справі до судового розгляду (стадії 

підготовки справи до судового розгляду), а кінцева мета будь-якої процесуальної 

стадії є способом досягнення кінцевої мети цивільного судочинства [51, с. 12-13], 

можна зробити висновок, що мета провадження у справі до судового розгляду 

полягає у з’ясуванні можливості врегулювання спору до судового розгляду та 

створенні всіх необхідних умов для забезпечення справедливого, неупередженого 

та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ, у тому числі і справ, що 

виникають з кредитних правовідносин. 

Провадження у справі до судового розгляду має винятково важливе 

значення для успішного проведення судового розгляду і, відповідно, досягнення 

кінцевого результату судочинства – ухвалення законного, обґрунтованого та 

справедливого судового рішення. З урахуванням особливої важливості 

правильного і своєчасного розгляду та вирішення справи в суді першої інстанції 

цивільне процесуальне законодавство докладно регламентує процесуальні дії у 

цьому провадженні. 

Дана стадія розпочинається з дня постановлення ухвали про відкриття 

провадження у справі, після чого суд невідкладно надсилає особам, які беруть 

участь у справі, копії відповідної ухвали. 

Аналіз судової практики показує, що у справах, які виникають із кредитних 

правовідносин, у якості третіх осіб до участі у справі можуть бути залучені 
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позичальники або поручителі, якщо вони не є стороною у справі. 

Відповідно до частини другої статті 127 ЦПК одночасно з копією ухвали 

про відкриття провадження у справі відповідачу надсилається копія позовної 

заяви з копіями доданих до неї документів, а третій особі – копія позовної заяви. 

Таким чином третім особам, які беруть участь у справі, копії документів, 

доданих до позовної заяви, судом не надсилаються. На думку С. Я. Фурси, 

надіслання третій особі лише копії позовної заяви зумовлено тим, що частиною 

першою статті 128 ЦПК передбачається право відповідача подати суду письмове 

заперечення проти позову, а третій особі таке право не надане [224, с. 420]. 

Проте в юридичній літературі існує інша точка зору, що з метою 

дотримання рівності учасників цивільного процесу перед законом суд повинен 

надсилати копії документів, доданих до позовної заяви, і третій особі. Крім того, 

у відповідності до вимог частини першої статті 120 ЦПК позивач повинен додати 

до позовної заяви її копії та копії всіх документів, що додаються до неї, 

відповідно до кількості не лише відповідачів, а й третіх осіб. 

Таким чином положення зазначених процесуальних норм (частина друга 

статті 127 та частина перша статті 120 ЦПК) не узгоджуються за своїм змістом. 

Вважаємо, що ненаправлення судом третій особі копій документів, доданих 

до позовної заяви, не є порушенням її процесуальних прав та не ставить її в 

нерівне положення з відповідачем, оскільки зазначені особи мають різний 

процесуальний статус, до третьої особи не пред’являється будь-яких позовних 

вимог. При цьому третя особа має право знайомитися з матеріалами справи, 

робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи тощо 

(частина перша статті 27 ЦПК).  

А тому, на нашу думку, направлення третій особі копій доданих до позовної 

заяви документів є недоцільним, оскільки це ускладнює роботу суду та тягне за 

собою додаткові витрати бюджетних коштів. 

З метою узгодження положень частини другої статті 127 та частини першої 

статті 120 ЦПК вважаємо за доцільне внести зміни до частини першої статті 120 

ЦПК, виклавши її у такій редакції:  
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«1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії відповідно до 

кількості відповідачів і третіх осіб та копії всіх документів, що додаються до 

неї, відповідно до кількості відповідачів». 

Після одержання копії ухвали про відкриття провадження у справі і 

позовної заяви з копіями доданих до неї документів відповідач у спорі, що виник з 

кредитних правовідносин, має право подати суду письмове заперечення проти 

позову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення. Таким чином, 

відповідач у справі разом з запереченнями не зобов’язаний подати суду докази, а 

може про них лише зазначити (частина перша статті 128 ЦПК). 

Т. В. Рудою було запропоновано встановити обов’язок а не право 

відповідача подавати заперечення проти позову задля забезпечення швидкого 

вирішення справи, запобігання притримуванню доказів, полегшення визначення 

предмету доказування, а також з метою забезпечення повної реалізації 

процесуальної рівності сторін і змагальності у цивільному процесі [167, с. 4]. 

Не дивлячись на те, що законодавець не зобов’язує відповідачів подавати 

заперечення проти позову, у справах, що виникають з кредитних правовідносин, 

як правило такі заперечення подаються, оскільки самі відповідачі заінтересовані в 

донесенні до суду своїх доводів та міркувань з приводу пред’явлених до них 

вимог. Змістовні та обґрунтовані заперечення надають можливість суду більш 

точно та своєчасно встановити обставини справи, оскільки на момент відкриття 

провадження у справі суд володіє лише інформацією, наданою позивачем, але такі 

відомості висвітлюють спір між сторонами односторонньо. 

У справах, що виникають з кредитних правовідносин, в залежності від 

предмету позову відповідачі (у справах за позовами кредиторів) у своїх 

запереченнях, як правило, посилаються на завищений розмір заборгованості; 

недійсність кредитного договору в цілому, або окремих його пунктів; припинення 

поруки; застосування позовної давності; відсутність у позивача права на 

звернення до суду; підстави застосування Закону України «Про мораторій на 

стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в 

іноземній валюті» тощо, а відповідачі (у справах за позовами позичальників та 
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поручителів) у своїх запереченнях обґрунтовують законність своїх дій, їх 

відповідність умовам договорів (кредитних, поруки, іпотеки, застави тощо) 

вимогам закону та волевиявленню сторін тощо.  

Крім подачі заперечень проти позову закон надає право відповідачеві на 

пред’явлення зустрічного позову (частина друга статті 31, частина перша 

статті 123 ЦПК).  

Як зазначає І. М. П’ятилетов, «визначальною для вибору того чи іншого 

засобу захисту є мета, яку ставить відповідач. Якщо відповідачу необхідна тільки 

відмова в заявленому проти нього позові, він може скористатися тільки 

запереченням. Якщо відповідач вважає за необхідне не тільки домогтися відмови 

в позові, а й отримати захист шляхом визнання судом його самостійного права, 

він повинен пред’явити зустрічний позов» [151, с. 82]. 

Зустрічний позов – це самостійні вимоги відповідача, пред’явлені ним до 

позивача у порядку і строки, встановлені законом, для спільного їх розгляду з 

первісним позовом у межах одного і того самого провадження у цивільній справі 

[10, с. 42]. 

У справах, що виникають з кредитних правовідносин, відповідачі досить 

часто подають зустрічні позови на стадії провадження у справі до судового 

розгляду або на стадії судового розгляду до початку розгляду справи по суті. У 

виняткових випадках суди приймають зустрічні позови, подані після переходу до 

розгляду справи по суті, до спільного розгляду з первісним позовом, за умови 

обґрунтування відповідачами поважності причин пропуску строку, визначеного 

ЦПК для їх подачі. 

Пред’являючи зустрічний позов, відповідач має на меті встановити, змінити 

чи припинити свої правовідносини з первісним позивачем чи захистити свої 

права, свободи, інтереси, тому зустрічний позов має самостійну юридичну 

природу та одночасно є засобом захисту інтересів відповідача. Пред’явлення 

зустрічного позову не змінює первісного цивільного процесуального правового 

статусу сторін у справі, а тільки ускладнює його, додаючи окремі елементи 

процесуального статусу протилежної сторони [10, с. 41, 43]. 
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Так, наприклад, у липні 2013 року ОСОБА_3 звернувся до Дзержинського 

районного суду міста Харкова з позовом, в якому просив зобов’язати керівництво 

ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» видати йому документ, що підтверджує повне 

погашення заборгованості за кредитним договором № 207-13-А від 16 червня 

2007 року і стягнути на відшкодування моральної шкоди 5 735 грн. 

ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» пред’явило зустрічний позов до ОСОБА_3 

(позичальник), ОСОБА_7 (поручитель) про стягнення заборгованості, в якому 

просило стягнути з відповідачів у солідарному порядку заборгованість за 

кредитним договором № 207-13-А від 16 червня 2007 року станом на 11 жовтня 

2013 року в розмірі 1 864,41 доларів США, що в еквіваленті складало 

14 602,24 грн. по курсу НБУ станом на 11 жовтня 2013 рік. 

Рішенням Дзержинського районного суду міста Харкова від 26 листопада 

2013 року у задоволенні первісного позову та зустрічного позову було 

відмовлено. Дане рішення неодноразово переглядалось судами апеляційної та 

касаційної інстанцій. 

Рішенням Апеляційного суду Харківської області від 23 березня 2015 року 

рішення суду першої інстанції в частині відмови у задоволенні первісного позову 

скасовано та ухвалено в цій частині нове рішення також про відмову у задоволені 

позову ОСОБА_3 але з інших підстав. В іншій частині рішення залишено без змін 

[162]. 

Таким чином, наведений приклад пред’явлення зустрічного позову свідчить 

про те, що не дивлячись на реалізацію відповідачем свого права на пред’явлення 

зустрічного позову, ним не було доведено наявності підстав для задоволення 

зустрічних вимог. 

Але з досліджених справ, що виникають з кредитних правовідносин, 

вбачається існування випадків задоволення зустрічних позовів. 

Так, у вересні 2013 року ПАТ КБ «ПриватБанк» звернулось до суду з 

позовом до ОСОБА_1 про звернення стягнення заборгованості за кредитним 

договором на предмет іпотеки – будинок № 14 по вул. Черняховського в 

м. Бердичеві. 
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ОСОБА_1 пред’явила зустрічній позов, в якому просила визнати 

недійсними кредитний договір та договір іпотеки. Зазначала, що кредитний 

договір укладений нею внаслідок помилки, а договір іпотеки укладений без згоди 

її чоловіка та без дозволу органу опіки і піклування, незважаючи на те, що в 

будинку були зареєстровані і проживали неповнолітні діти, що є порушенням 

вимог закону. 

Рішенням Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області від 

09 листопада 2015 року первісний позов задоволено, у зустрічному позові 

відмовлено за безпідставністю. 

Рішенням Апеляційного суду Житомирської області від 18 січня 2016 року 

рішення суду першої інстанції в частині відмови ОСОБА_1 у задоволенні 

зустрічного позову про визнання недійсним договору іпотеки скасовано та 

ухвалено в цій частині нове рішення, яким визнано недійсним договір іпотеки 

[156]. 

Таким чином, суд апеляційної інстанції захистив порушені права 

відповідача – іпотекодавця, який реалізував своє право на захист шляхом 

пред’явлення зустрічного позову. 

Наведені вище приклади свідчать про наявність у суду підстав для 

об’єднання вимог за зустрічним позовом в одне провадження з первісним 

позовом, оскільки такі позови були взаємопов’язані, їх спільний розгляд був 

доцільним (вони виникали з одних правовідносин), а задоволення зустрічного 

позову частково виключило задоволення первісного позову. 

Відповідно до статті 129 ЦПК протягом десяти днів з дня відкриття 

провадження у справі повинно бути призначено і проведено попереднє судове 

засідання. Відповідно до редакції ЦПК, яка діяла до набрання чинності Законом 

України «Про судоустрій і статус суддів» від 07 липня 2010 року, попереднє 

судове засідання було обов’язковим для кожної справи, за винятком встановлених 

ЦПК випадків. Це також було відображено в пункті 6 постанови Пленуму ВСУ 

від 12 червня 2009 року № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального 

законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду», де 
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ВСУ звернув увагу на те, що проведення попереднього судового засідання є 

обов’язковим для кожної справи незалежно від її складності, за винятком 

випадків, установлених нормами ЦПК [128].  

На сьогодні відповідно до пункту 4 частини п’ятої статті 122, частини 

сьомої статті 130 ЦПК України (у редакції від 07 липня 2010 року) проведення 

попереднього судового засідання не є обов’язковим, а питання про необхідність 

його проведення вирішується суддею під час відкриття провадження у справі.  

У пункті 8 постанови Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року № 5 «Про 

практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 

виникають із кредитних правовідносин» зазначено, що враховуючи складність та 

особливість спорів, що виникають із кредитних правовідносин, проведення 

попереднього судового засідання є необхідним. При його проведенні суд має 

вчинити дії для врегулювання спору до судового розгляду, а якщо спір не 

врегульовано у порядку, визначеному частиною третьою статті 130 ЦПК, то суд 

має виконати дії, передбачені частиною шостою цієї статті. Зокрема, суд має 

визначити, які правовідносини виникли між сторонами та які норми права 

підлягають застосуванню при вирішенні справи [142]. 

Проте аналіз судової практики розгляду справ, які виникають з кредитних 

правовідносин  показує, що, як правило, у справах даної категорії попереднє 

судове засідання проводиться досить рідко. Як наслідок, недостатня підготовка 

справи до судового розгляду, формальне відношення суду до оцінки доказової 

бази та доводів сторін призводять до ухвалення незаконного та необґрунтованого 

рішення, до необхідності апеляційного суду «виконувати обов’язки суду першої 

інстанції» щодо формування повноти доказової бази. 

Серед типових порушень на цій стадії слід визнати наступні: 

– непроведення або формальне проведення попереднього судового 

засідання; 

– розгляд справи та ухвалення рішення по суті спору в одному судовому 

засіданні, проведеному без участі відповідача та на підставі матеріалів, які додані 

до позовної заяви (в окремих випадках це був лише кредитний договір та довідка 
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про наявність заборгованості); 

– розгляд справи та ухвалення рішення по суті спору при наявності 

заперечення сторони проти позову без здійснення перевірки доказів на 

підтвердження або спростування обставин, на які посилається відповідач; 

– залишення без розгляду або відмова у задоволенні клопотання про 

призначення судових експертиз: почеркознавчої – у разі якщо відповідач 

посилається на те, що договір він не підписував, грошових коштів не отримував; 

економічної – у разі якщо відповідач оспорює розмір заборгованості. 

З огляду на зазначені порушення, які допускаються судами першої інстанції, 

при розгляді справ, що виникають з кредитних правовідносин, потрібно звернути 

увагу на необхідність обов’язкового проведення попереднього судового 

засідання. 

Відповідно до частини першої статті 130 ЦПК однією із складових мети 

попереднього судового засідання є з’ясування можливості врегулювання спору до 

судового розгляду. Відповідно до положень частини третьої статті 130 ЦПК у 

попередньому судовому засіданні можуть бути прийняті лише наступні судові 

рішення: 1) ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою 

позивача від позову; 2) ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з 

укладенням мирової угоди; 3) ухвала про залишення заяви без розгляду у зв’язку з 

передачею справи на розгляд третейського суду; 4) рішення про задоволення 

позову в разі його визнання відповідачем. 

Таким чином, у разі, якщо у попередньому судовому засіданні особа, яка 

бере участь у справі, подала обґрунтовану заяву про залишення позову без 

розгляду, або заяву про закриття провадження у справі з інших непередбачених 

частиною третьою статті 130 ЦПК підстав, суд повинен постановити ухвалу про 

проведення попереднього судового засідання, призначити час і місце судового 

розгляду і лише в порядку, передбаченому ЦПК залишити позов без розгляду або 

закрити провадження у справі. При цьому судом повинні бути проведені спочатку 

попереднє судове засідання, а потім судове засідання. 

Такі вимоги закону, на нашу думку, не сприяють досягненню мети 
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попереднього судового засідання, оскільки суд має реальну можливість вирішити 

вищезазначені клопотання саме у попередньому судовому засіданні, але закон 

йому такого права не надає. 

Зважаючи на таку недосконалість ЦПК та враховуючи системний аналіз 

відповідних правових норм, Пленум ВСУ у пункті 4 постанови від 12 червня 

2009 року № 5 «Про застосування норм цивільного процесуального 

законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду» 

зазначив, що зупинення, закриття провадження у справі чи залишення заяви без 

розгляду (статті 201, 202, 205, 207 ЦПК) при проведенні попереднього судового 

засідання відповідає вимогам ЦПК [94, с. 312]. 

В судовій практиці розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, зустрічаються випадки залишення позову без розгляду у 

попередньому судовому засіданні. 

Так, в провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходилась 

цивільна справа за позовом ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» до ОСОБА_2, 

ОСОБА_3, Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-Інженерний 

Центр «ІНФОМИР», приватного підприємства «Армада-Консалт» про стягнення 

заборгованості по сплаті відсотків за користування кредитом. 

Ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 14 травня 2014 року, 

постановленою у попередньому судовому засіданні, позов було залишено без 

розгляду за заявою позивача про залишення позову без розгляду [208]. 

Крім того, з досліджених справ, що виникають з кредитних правовідносин, 

встановлено, що в судовій практиці також зустрічаються випадки закриття у 

попередньому судовому засіданні провадження у справі з інших непередбачених 

частиною третьою статті 130 ЦПК підстав. 

Так, ПАТ Банк «Фінанси та Кредит» звернулось до суду з позовом до 

ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором за 

рахунок спадкового майна. 

Ухвалою Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 04 грудня 

2014 року, постановленою у попередньому судовому засіданні, задоволено заяву 
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представника відповідачів про закриття провадження у справі, оскільки набрало 

законної сили рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 24 липня 

2013 року, ухвалене з приводу спору між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав (пункт 2 частини першої статті 205 ЦПК) [209]. 

Приймаючи до уваги існуючу судову практику, керуючись метою 

проведення попереднього судового засідання, пропонуємо надати суду право 

залишати позов без розгляду або закривати провадження у справі з інших 

непередбачених частиною третьою статті 130 ЦПК підстав шляхом викладення 

частини третьої статті 130 ЦПК в наступній редакції: 

«3. Для врегулювання спору до судового розгляду суд з’ясовує: чи не 

відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають 

сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського 

суду, чи не існує інших передбачених законом підстав для залишення позову без 

розгляду або закриття провадження у справі.» 

Відповідно до частини першої статті 130 ЦПК другою складовою мети 

попереднього судового засідання є забезпечення правильного та швидкого 

вирішення справи. 

Як зазначає О. О. Грабовська, реалізація мети попереднього судового 

засідання сприяє скороченню термінів провадження у цивільних справах, більш 

швидкому захисту прав, свобод та інтересів суб’єктів цивільних процесуальних 

правовідносин, що, власне, і є одним із завдань цивільного судочинства, 

закріплених у статті 1 ЦПК [32, с. 312]. 

Виходячи з пунктів 8, 9 постанови Пленуму ВСУ від 12 червня 2009 року 

№ 5 «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що 

регулюють провадження у справі до судового розгляду», якщо спір не 

врегульовано до судового розгляду, суд повинен здійснити процесуальні дії, 

направлені на правильне та швидке вирішення справи [128].  

Для визначення процесуальних дій, які необхідно вчинити до судового 

розгляду, суд постановляє відповідну ухвалу, в якій зазначаються дії як суду, так і 

учасників процесу, строки їх здійснення. Перелік таких дій передбачений 
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частиною шостою статті 130 ЦПК і не є вичерпним; дії визначаються характером 

матеріально-правового спору, законодавством, яке підлягає застосуванню, та 

обставинами справи і можуть проводитись у різній послідовності. Уточнюючи 

позовні вимоги або заперечення проти позову, суд визначає характер спірних 

правовідносин сторін, зміст їх правових вимог і матеріальний закон, що їх 

регулює, і яким належить керуватися при вирішенні спору. Зокрема, у позивача 

суд повинен з’ясувати предмет позову (що конкретно вимагає позивач), підставу 

позову (чим він обґрунтовує свої вимоги) і зміст вимоги (який спосіб захисту 

свого права він обрав). У відповідача суд з’ясовує суть заперечення проти позову 

та характер такого заперечення (процесуальний чи матеріально-правовий аспект). 

З урахуванням вимог і заперечень сторін, обставин, на які посилаються інші 

особи, які беруть участь у справі, а також норм права, які підлягають 

застосуванню, суд визначає факти, які необхідно встановити для вирішення 

спору, і які з них визнаються кожною стороною, а які підлягають доказуванню 

(стаття 179 ЦПК).  

Оскільки підставою позову є фактичні обставини, що наведені у заяві, то 

зазначення позивачем конкретної правової норми на обґрунтування позову не є 

визначальним при вирішенні судом питання про те, на підставі якої норми 

матеріального права слід вирішувати спір. 

У разі якщо відповідач заперечує проти позову з посиланням на 

непідписання договору (додатків до нього) або якщо підпис, який зазначається в 

договорі, документах на отримання товару (у разі його придбання в кредит) тощо 

йому не належить, або не погоджується з розміром заборгованості, визначеною 

кредитором, а про їх наявність йому стало відомо лише після надання вказаних 

документів до суду, і він заявляє клопотання про проведення по справі судової 

почеркознавчої або економічної експертизи, суд має розглянути таке клопотання 

відповідно до вимог цивільно-процесуального законодавства та призначити 

експертизу. 

Так, 29 квітня 2015 року ПАТ «Банк «ОСОБА_1 та Кредит» звернулося до 

суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним 



85 

 

договором.  В попередньому судовому засіданні представник відповідача заявив 

клопотання про призначення по справі судово-економічної експертизи, 

обґрунтовуючи його розбіжністю між даними бухгалтерського обліку ПАТ 

«ОСОБА_1 та Кредит» та поданим до позовної заяви розрахунком заборгованості 

по кредиту. 

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 16 жовтня 

2015 року, постановленою в попередньому судовому засіданні, було призначено 

по даній справі судову економічну експертизу, провадження у справі було 

зупинено на час проведення експертизи [210]. 

Відповідно до частини четвертої статті 10 ЦПК суд сприяє всебічному і 

повному з’ясуванню обставин справи: роз’яснює особам, які беруть участь у 

справі, їх права та обов’язки, попереджує про наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій і сприяє здійсненню їхніх прав у випадках, встановлених ЦПК. 

А тому, якщо відповідач посилається на зазначенні обставини, однак відповідного 

клопотання про призначення експертизи не заявляє, суд має роз’яснити право 

останнього на заявлення такого клопотання та процесуальні наслідки (щодо 

задоволення позову) у разі непроведення такої експертизи. 

Якщо відповідач, заперечуючи проти позову, посилається на стягнення з 

нього боргу за іншим судовим рішенням (наприклад судовим наказом, рішенням 

про стягнення тощо), суд має витребувати такі матеріали відповідно до вимог 

цивільно-процесуального законодавства, з’ясувати питання щодо фактичного 

виконання цих судових рішень у відповідності до вимог Закону України «Про 

виконавче провадження» та з урахуванням встановлених обставин вирішити спір 

по суті. 

Сторони зобов’язані подати свої докази суду до або під час попереднього 

судового засідання у справі (у випадку його проведення). Докази, подані з 

порушенням вимог, встановлених частиною першою статті 131 ЦПК, не 

приймаються, якщо сторона не доведе, що докази подано несвоєчасно з поважних 

причин. 
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Слід зазначити, що в справах, де позивачем є банк, а відповідачем 

позичальник, перший зазвичай нехтує вимогами своєчасного подання всіх 

доказів, надає до суду не усі документи, які можуть свідчити про наявність права 

вимоги стягнення певного розміру коштів. Позичальник, перебуваючи в 

нерівному становищі, повинен доводити необґрунтованість вимог банку шляхом 

витребування письмових доказів, які будуть свідчити про обставини, які мають 

значення для вирішення кредитного спору, що не сприяє розгляду та вирішенню 

справи в розумні строки. 

Так, у 2013 році ПАТ «Акцент-Банк» звернулось до Дніпровського 

районного суду м. Києва з позовом про стягнення з П. заборгованості за 

кредитним договором. Свої вимоги ПАТ «Акцент-Банк» обґрунтовував тим, що 

20 вересня 2008 року між ним та П. було укладено кредитний договір, відповідно 

до якого Банк надав відповідачу у тимчасове користування грошові кошти у 

розмірі 8 735,16 грн. зі сплатою 12 % річних за користування кредитом строком 

до 29 вересня 2010 року.  

На думку ПАТ «Акцент-Банк», у зв’язку з невиконанням П. умов договору 

утворилась заборгованість, яка станом на 11 квітня 2013 року складала 

311 880,08 грн. 

Заочним рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 23 вересня 

2013 року позов ПАТ «Акцент-Банк» було задоволено частково, стягнуто з П. 

заборгованість за договором у розмірі 41 605,63 грн., в задоволенні решти 

позовних вимог відмовлено. Заяву П. про перегляд заочного рішення було 

залишено судом без задоволення. 

В апеляційній скарзі П. вказав на те, що договір з ПАТ «Акцент-Банк» не 

укладав, не підписував та коштів від ПАТ «Акцент-Банк» не отримував, просив 

призначити по справі судову почеркознавчу експертизу. Тривалий час ПАТ 

«Акцент-Банк», посилаючись на різні обставини, не надавало суду апеляційної 

інстанції оригінал кредитного договору, який був необхідний для проведення 

експертизи. 

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 02 липня 2014 року у справі було 
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призначено судову почеркознавчу експертизу. ПАТ «Акцент-Банк» не надав 

експертам оригіналу договору для дослідження, а тому висновок експертизи 

носив імовірний характер. Експерт, дослідивши фотокопію договору, дійшов 

висновку, що підписи у договорі «імовірно виконані не П., а іншою особою». 

При таких обставинах суд був позбавлений можливості ухвалити законне і 

обґрунтоване рішення, а тому ухвалою суду від 01 жовтня 2014 року у справі було 

призначено додаткову судову почеркознавчу експертизу, ПАТ «Акцент-Банк» 

повторно було зобов’язано судом надати експертам для дослідження оригінал 

договору. 

Відповідно до експертного висновку від 12 грудня 2014 року № 1037 

підписи в договорі виконано не П., а іншою особою із застосуванням технічних 

прийомів, зокрема шляхом перемальовання на просвіт з використанням «моделі» 

підпису П. на першій сторінці його паспорта. 

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 21 січня 2015 року ПАТ «Акцент-

Банк» було відмовлено у задоволенні позову, але для цього П. протягом шести 

місяців повинен був доводити суду необґрунтованість вимог банку [160]. 

Наведений приклад свідчить про те, що при вирішенні судом першої 

інстанції даної справи саме недостатня підготовка справи до судового розгляду, 

формальне відношення суду до оцінки доказової бази, неповідомлення 

відповідача належним чином про час та місце судового засідання призвели до 

ухвалення незаконного заочного рішення. 

Відповідно до пункту 5 частини шостої статті 130 ЦПК під час 

попереднього судового засідання суд за клопотанням осіб, які беруть участь у 

справі, вирішує питання про витребування доказів. 

Потрібно розрізняти поняття витребування доказів і забезпечення доказів. 

Нерідко, розуміння цих понять стає предметом суперечок під час розгляду 

цивільних справ. Відповідно до частини другої статті 133 ЦПК способами 

забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, 

витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням. 
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Аналізуючи зміст даної норми, можна прийти до висновку, що витребування 

доказів є одним із способів їх забезпечення. 

Проте, слід звернути особливу увагу на те, що подаючи заяву про 

забезпечення доказів, особа повинна обґрунтувати неможливість або складнощі в 

поданні цих доказів (частина 1 статті 133 ЦПК), а в клопотанні про витребування 

доказів необхідно обґрунтувати складнощі в отриманні доказів без судового 

втручання. Крім того, клопотання про витребування доказів має бути подано до 

або під час попереднього судового засідання, а якщо попереднє судове засідання у 

справі не проводиться, – до початку розгляду справи по суті (частина перша 

статті 137 ЦПК), тобто після відкриття провадження у цивільній справі. Заява ж 

про забезпечення доказів може бути подана до подання позову, відповідно до 

моменту відкриття провадження по справі, та повинна бути розглянута судом 

протягом 5 днів (стаття 135 ЦПК). 

Таким чином, клопотання про витребування доказів та заява про 

забезпечення доказів є окремими процесуально-правовими діями, які не можна 

ототожнювати, оскільки вони мають різні предмети регулювання, форму та 

наслідки. 

Судова практика щодо розмежування витребування доказів і забезпечення 

доказів була різною. Після введення судового збору за подання заяви про 

забезпечення доказів, деякі судді відмовляли в клопотанні про витребування 

доказів у зв’язку з несплатою судового збору, передбаченого підпунктом 13 

пункту 1 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий збір» в редакції, 

яка діяла до 01 вересня 2015 року [147]. 

Так, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 28 вересня 

2012 року заяву про витребування доказів було залишено без руху з наданням 

заявнику строку для усунення недоліків протягом п’яти днів з дня отримання 

ухвали у зв’язку з тим, що при подачі до суду заяви про витребування доказів 

заявником не сплачено судовий збір [206]. 

Питання неоднозначної судової практики з цього приводу було вирішено в 

інформаційному листі ВССУ від 27 вересня 2012 року №10-1386/0/4-12, 
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відповідно до пункту 6 якого сплата судового збору у випадку, передбаченому 

підпунктом 13 пункту 1 частини другої статті 4 Закону України «Про судовий 

збір», за подання до суду заяви про забезпечення доказів здійснюється лише у 

випадку, якщо така заява розглядається у порядку, визначеному статтею 135 ЦПК, 

а не за подання клопотання про витребування доказів (стаття 137 ЦПК), яке 

розглядається за правилами статей 130, 168 ЦПК [123]. 

Відповідно до статті 156 ЦПК після закінчення підготовки справи до 

судового розгляду суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає, які підготовчі дії 

ним проведені, і встановлює дату розгляду справи. 

Між положеннями пункту 9 частини шостої статті 130 ЦПК та 

положеннями статті 156 ЦПК існує неузгодженість щодо термінології, а саме 

вживаються терміни «час судового розгляду» та «дата розгляду справи». На 

думку А. С. Олійник, з якою ми погоджуємося, у зазначених положеннях закону 

йдеться саме про дату судового засідання [88, с. 69]. 

Як свідчать вищенаведені приклади, під час розгляду справ, що виникають 

із кредитних правовідносин, велику увагу треба приділяти провадженню у справі 

до судового розгляду, оскільки ця стадія є фундаментом розгляду справи по суті. 

Своєчасність та правильність розгляду цивільних справ, зокрема, справ, що 

виникають із кредитних правовідносин, безпосередньо залежить від повноти і 

якості вчинення дій, спрямованих на підготовку справи до судового розгляду, а 

помилки і прорахунки суддів від самого початку задають невірний напрям всього 

судового розгляду, призводять до численних порушень строків розгляду справи і 

нерідко є причинами скасування судових рішень [94, с. 293]. 

Таким чином, слід визнати, що упущення при підготовці справ, що 

виникають із кредитних правовідносин, до судового розгляду часто призводять до 

того, що розгляд даних справ неодноразово відкладається, і як наслідок 

недотримуються розумні строки їх розгляду. Це негативно відображається на 

оперативності правосуддя в цілому, а тому практика застосування положень глави 

3 розділу ІІІ «Провадження у справі до судового розгляду» ЦПК потребує 

додаткового теоретичного обґрунтування та законодавчого вдосконалення. 



90 

 

2.2. Визначення кола осіб, які беруть участь у справах, що виникають з 

кредитних правовідносин 

 

Відповідно до частини першої статті 26 ЦПК у справах позовного 

провадження особами, які беруть участь у справі, є сторони, треті особи, 

представники сторін та третіх осіб. 

Чинним ЦПК не надається визначення поняття «особи, які беруть участь у 

справі». М. А. Вікут та І. М. Зайцев вважають, що критерієм віднесення будь-кого 

з учасників процесу до осіб, що беруть участь у справі, є юридична 

заінтересованість у справі [26, с. 63-65]. Такої позиції притримується і 

О. С. Захарова, яка зазначає, що в основі розмежування між особами, які беруть 

участь у справі і особами, що сприяють здійсненню правосуддя по цивільних 

справах, покладено таку ознаку, як наявність юридичної заінтересованості [56, 

с. 25].  

Кравчук В. М. та Угриновська О. І. , зазначають, що критерієм виділення 

осіб, які беруть участь у справі, в окрему групу є наявність у них юридичної 

зацікавленості (інтересу) у результаті розгляду справи. Вона полягає в тому, що 

особи, які беруть участь у справі, є учасниками спірних матеріально-правових 

відносин або захищають у процесі права та інтереси інших осіб, державні чи 

громадські інтереси [68, с. 114]. 

На думку І. В. Канановича, особами, які беруть участь у справі, є ті 

учасники процесу, які в тому або іншому ступені й за різних мотивів 

безпосередньо заінтересовані в результаті справи та саме з цієї причини 

виступають у процесі від свого імені, можуть впливати на його хід, оскільки 

наділяються певним комплексом процесуальних прав, що надають їм таку 

можливість [61, с. 54]. 

Більш широке визначення поняття «особи, які беруть участь у справі» дає 

М. С. Шакарян. Особи, які беруть участь у справі, – це учасники процесу, які 

мають самостійний юридичний інтерес (особистий або суспільний) до результату 

процесу (рішення суду), які діють в процесі від свого імені, мають право на 
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вчинення процесуальних дій, направлений на виникнення, розвиток і завершення 

процесу, на яких розповсюджується законна сила рішення [36, с. 73].  

Як зазначає С. С. Бичкова, особи, які беруть участь у справах позовного 

провадження (зокрема у справах, що виникають з кредитних правовідносин), 

наділені самостійною юридичною заінтересованістю, спрямованою на 

розв’язання матеріально-правового спору між сторонами. Вони є суб’єктами 

цивільних процесуальних правовідносин, які, реалізуючи принцип змагальності 

цивільного судочинства, вчиняють у суді певні процесуальні дії, захищаючи в 

порядку позовного провадження належні їм права, свободи та інтереси або у 

випадках, встановлених законом, права, свободи та інтереси інших осіб [13, с. 20]. 

Сторони цивільної справи – це ймовірні суб’єкти ймовірних матеріальних 

правовідносин, правовий спір між якими є предметом розгляду і вирішення у 

порядку цивільного судочинства [12, с. 17]. 

Сторонами в цивільному процесі є особи, які беруть участь у справі, спір 

яких є предметом судового розгляду. Відповідно до частини першої статті 30 

ЦПК – це позивач і відповідач. 

Позивач – це суб’єкт цивільних процесуальних відносин, для захисту 

суб’єктивних прав і охоронюваних законом інтересів якого відкрито провадження 

у справі [22, с. 23]. 

У справах, що виникають з кредитних правовідносин, позивачами як 

правило є банки та фінансові установи або їх правонаступники (позови про 

стягнення заборгованості; про звернення стягнення на предмет іпотеки та 

виселення тощо); позичальники та/або поручителі (позови про визнання договорів 

недійсними; про визнання поруки припиненою; про визнання дій кредитора 

незаконними та зобов’язання вчинити певні дії; про визнання виконавчого напису 

нотаріуса таким, що не підлягає виконанню тощо). 

Відповідач – це особа, яка, на думку позивача, порушила, не визнає або 

оспорює його права, свободи чи інтереси і яка внаслідок цього притягується до 

відповіді за позовом. 

У справах, що виникають з кредитних правовідносин, відповідачами є 
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позичальники та/або поручителі (позови про стягнення заборгованості); банки та 

фінансові установи або їх правонаступники (позови про визнання договорів 

недійсними; про визнання поруки припиненою; про визнання дій кредитора 

протиправними та зобов’язання вчинити певні дії; про визнання виконавчого 

напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню) тощо. 

Відповідно до частини першої статті 37 ЦПК у разі смерті фізичної особи, 

припинення юридичної особи, заміни кредитора чи боржника у зобов’язанні, а 

також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд 

залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи 

на будь-якій стадії цивільного процесу. 

Слід зазначити, що у справах, що виникають з кредитних правовідносин, 

досить часто первісні кредитори (банки) переуступають право вимоги за 

кредитними договорами іншим особам, які відповідно до частини першої статті 

37 ЦПК стають процесуальними правонаступниками первісного кредитора. У 

зв’язку із цим на практиці вникають питання чи є вони належною стороною у 

справі. 

Процесуальне правонаступництво – це заміна сторони або третьої особи 

(правопопередника) іншою особою (правонаступником) у зв’язку з вибуттям із 

процесу суб’єкта спірного або встановленого рішенням суду правовідношення, за 

якої до правонаступника переходять усі процесуальні права та обов’язки 

правопопередника, і він продовжує його участь у цивільній справі [11, с. 105]. 

Переуступка банком права вимоги за кредитним договором іншим особам 

відбувається шляхом укладання договору, як правило, факторингу. Така 

переуступка може відбутись, як під час розгляду справи судом, так і до звернення 

до суду.  

Відносини, пов’язані з укладенням договору факторингу, регулюються 

нормами глави 73 ЦК. Так, відповідно до статті 1077 ЦК за договором факторингу 

(фінансування під відступлення права грошової вимоги) одна сторона (фактор) 

передає або зобов’язується передати грошові кошти в розпорядження другої 

сторони (клієнта) за плату (у будь-який передбачений договором спосіб), а клієнт 
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відступає або зобов’язується відступити факторові своє право грошової вимоги до 

третьої особи (боржника). При цьому згідно з частиною першою статті 1078 ЦК 

предметом договору факторингу може бути право грошової вимоги, строк 

платежу за якою настав (наявна вимога), а також право вимоги, яке виникне в 

майбутньому (майбутня вимога). 

Стаття 1079 ЦК містить вимоги до суб’єктного складу договору 

факторингу, сторонами якого є фактор і клієнт. Так, відповідно до зазначеної 

статті клієнтом у договорі факторингу може бути фізична або юридична особа, 

яка є суб’єктом підприємницької діяльності, а фактором, у свою чергу, може бути 

банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право 

здійснювати факторингові операції. При цьому нормами ЦК не встановлено 

жодних обмежень щодо складу осіб (боржників), щодо яких здійснюється уступка 

права вимоги при укладенні договорів факторингу. 

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» [149], яким регулюються відносини щодо здійснення 

факторингових операцій, також не встановлено жодних обмежень чи застережень 

щодо особи боржника за договором факторингу. Натомість у частині п’ятій 

статті 5 зазначеного Закону закріплено, що фінансові установи мають право 

надавати послуги з факторингу з урахуванням вимог ЦК та цього Закону. 

Водночас слід зауважити, що розпорядження Комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), від 03 квітня 

2009 року № 231 «Про віднесення операцій з фінансовими активами до 

фінансових послуг» [120] (втратило чинність з 25 вересня 2015 року) містило 

положення, за яким до фінансової послуги факторингу було віднесено набуття 

права грошової вимоги, у тому числі права вимоги, яке виникне в майбутньому, 

до боржників – суб’єктів господарювання за договором, на якому базується таке 

відступлення. Разом із тим це положення розпорядженням Нацкомфінпослуг від 

06 лютого 2014 року № 352 було виключене і на сьогодні нормативно-правові 

акти Нацкомфінпослуг не передбачають жодних обмежень щодо особи, право 

вимоги грошових коштів до якої може бути відступлене за договором факторингу. 
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Крім того, необхідно враховувати, що за змістом статей 1077, 1078 ЦК 

грошові вимоги, які є предметом факторингових операцій, стосуються фактора та 

клієнта, а не боржника. 

З урахуванням зазначеного та на підставі згаданих норм ЦК, статті 34 

Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг» фінансові установи мають право на укладення договору 

факторингу, де боржником є фізична особа, без додаткових дозволів (ліцензій). 

Такий висновок узгоджується з позицією ВССУ, викладеною, зокрема, в ухвалах 

від 02 вересня 2015 року у справі № 6-10732св15 [203] та від 07 жовтня 2015 року 

у справі № 6-15441св15 [205]. 

Що стосується питання про необхідність наявності у фінансової установи 

окремої ліцензії для набуття за договором факторингу грошової вимоги за 

зобов’язанням в іноземній валюті слід зауважити, що отримання ліцензії на 

здійснення операцій з валютними цінностями необхідно для здійснення валютних 

операцій, визначених у пункті 2 частини першої статті 1 Декрету КМУ «Про 

систему валютного регулювання і валютного контролю» [144]. З аналізу 

зазначеної норми та положень законодавства щодо договору факторингу 

випливає, що ліцензія на здійснення валютних операцій необхідна під час 

укладення кредитного договору в іноземній валюті, а не договору факторингу, 

який за своєю суттю є договором щодо відступлення права вимоги. 

Крім того, відповідно до статей 512, 514 ЦК відступлення права вимоги, яке 

має наслідком заміну кредитора у зобов’язанні, передбачає, що до нового 

кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на 

умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено 

договором або законом. Таким чином, враховуючи предмет договору факторингу, 

до фактора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі та на 

умовах, що існували на момент переходу цих прав, включаючи умови щодо 

валюти кредитування. 

Зазначений висновок узгоджується з позицією ВССУ, викладеною, зокрема, 

в ухвалах від 22 квітня 2015 року у справі № 6-4357св15 [202] та від 09 вересня 
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2015 року у справі № 6-7860св15 [204]. 

Крім того, вирішуючи спори щодо відступлення права грошової вимоги, 

необхідно враховувати, що заміна кредитора у зобов’язанні не допускається у 

зобов’язаннях, нерозривно пов’язаних з особою кредитора (стаття 515 ЦК). 

За статтею 1 Закону України «Про кредитні спілки» [139] кредитна спілка – 

це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними 

спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб 

її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок 

об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є 

фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових 

послуг, передбачених цим Законом. 

Статтею 21 цього Закону визначено види господарської діяльності 

кредитної спілки, а пунктом 11 частини першої цієї статті врегульовано, що 

провадження кредитною спілкою іншої діяльності, крім передбаченої Законом, не 

допускається. 

Отже, кредитна спілка як кредитодавець з огляду на особливості правового 

статусу, визначеного законом, не має права відступати право вимоги за кредитним 

договором, оскільки такі повноваження законом не передбачені. 

Ураховуючи, що надання кредитною спілкою коштів здійснюється за 

рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки, такі зобов’язання 

тісно пов’язані з особою кредитора і в силу положень статті 515 ЦК заміна 

кредитора у таких зобов’язаннях не допускається [104]. 

Відступлення кредитною спілкою права вимоги за кредитним договором 

іншій особі не спричиняє правових наслідків, а тому особа, якій таке право 

переуступлено, не набуває права вимоги за таким кредитним договором, 

відповідно, вона не може пред’явити позов до боржника, та буде неналежним 

відповідачем, у разі пред’явлення позову до неї. 

Неналежна сторона у цивільному процесі – особа, стосовно якої судом 

встановлено, що вона не є ймовірним суб’єктом тих прав, свобод, законних 

інтересів чи юридичних обов’язків, щодо яких суд повинен ухвалити рішення, і, у 
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зв’язку з цим, проведено її заміну або ухвалено рішення про відмову у 

задоволенні позову [9, с. 79]. 

Крім того, на практиці розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, виникало питання щодо визначення належного відповідача у 

справах за позовами позичальників, поручителів, майнових поручителів про 

визнання кредитних договорів, договорів поруки чи договорів іпотеки/застави 

недійсними, право вимоги за якими набуто фінансовими установами за 

договорами факторингу.  

За змістом статей 1077, 1078 ЦК України договір факторингу належить до 

правочинів щодо відступлення права вимоги. Тобто за договором факторингу 

відбувається заміна сторони у зобов’язальному правовідношенні, на якому 

ґрунтується право грошової вимоги до третьої особи (боржника). У зв’язку із цим 

фактор як правонаступник кредитора у зобов’язаннях, що виникли з кредитного 

договору, договору поруки чи договору іпотеки/застави, є належним відповідачем 

у справах за позовами про визнання таких договорів недійсними. 

Разом із тим слід враховувати, що відповідно до частини першої статті 215 

ЦК підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення 

правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-

третьою, п’ятою та шостою статті 203 цього Кодексу. З урахуванням цієї норми, а 

також частини першої статті 1081 ЦК, згідно з якою клієнт відповідає перед 

фактором за дійсність грошової вимоги, право якої відступається, якщо інше не 

встановлено договором факторингу, позов про визнання недійсним кредитного 

договору, договору поруки чи договору іпотеки/застави може бути пред’явлений 

також до кредитора, який відступив фактору право вимоги за цими договорами. 

Таким чином, як фактор (правонаступник), так і клієнт (первісний кредитор) 

є належними відповідачами за позовами позичальника, поручителя про визнання 

недійсними договорів, право грошової вимоги за якими було відступлено. 

Водночас при розгляді такої категорії справ судам слід керуватися принципом 

диспозитивності цивільного судочинства та враховувати, що відповідно до 

частини першої статті 33 ЦПК залучення до участі у справі іншої особи як 
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співвідповідача здійснюється лише за клопотанням позивача. 

У випадку пред’явлення позичальником чи поручителем позову про 

визнання договору недійсним до первісного кредитора без залучення його 

правонаступника в якості співвідповідача, суд має право залучити 

правонаступника до участі в справі як третю особу, яка не заявляє самостійних 

вимог на предмет спору, оскільки таке рішення може вплинути на його права і 

обов’язки (частина друга статті 35 ЦПК). 

Варто звернути увагу на те, що довгий час була відсутня єдина судова 

практика вирішення питання щодо можливості заміни сторони виконавчого 

провадження у зв’язку із відступленням кредитором (стягувачем за виконавчим 

провадженням) права вимоги іншій особі. 

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про виконавче провадження» 

[119] виконавче провадження є завершальною стадією судового провадження, а 

статтею 37 ЦПК передбачено процесуальне правонаступництво у зв’язку не лише 

зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи або припиненням юридичної 

особи, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора 

або боржника у зобов’язанні. Заміна ж кредитора у зобов’язані допускається 

шляхом відступлення права вимоги на підставі правочину протягом усього часу 

існування зобов’язання, яке не припиняється після вступу судового рішення у 

законну силу та відкриття виконавчого провадження. 

Таким чином, відступлення кредитором вимог на стадії виконавчого 

провадження опосередковує сингулярне правонаступництво у матеріальному 

цивільному праві, що у свою чергу тягне правонаступництво в цивільному 

процесі, яке завжди є загальним. Тому особа, яка набула прав кредитора шляхом 

відступлення права вимоги має право вступу в судовий процес шляхом заміни 

сторони виконавчого провадження її правонаступником. 

Проте, ще одним актуальним питанням щодо заміни сторони виконавчого 

провадження є коло осіб, яким надано право звернення із відповідною заявою до 

суду. 

Частина перша статті 378 ЦПК встановлює виключний перелік таких осіб: 
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державний виконавець або сторона виконавчого провадження. 

Частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про виконавче провадження» 

визначено, що у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної 

ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають 

право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. 

Фактично дві вищенаведені норми дублюють одна одну, проте деякі судді 

широко тлумачать закріплений у частині п’ятій статті 8 Закону України «Про 

виконавче провадження» термін «заінтересована сторона», розуміючи під ним 

будь-яку заінтересовану особу, в тому числі і правонаступника. 

Очевидним є те, що у даному випадку законодавець мав на увазі саме 

заінтересовану сторону виконавчого провадження, а не заінтересовану особу 

(правонаступника), яка не була учасником цивільного процесу і не належить до 

осіб, які є сторонами виконавчого провадження, а отже не наділена жодними 

процесуальними правами та обов’язками. 

На нашу думку, таке коло суб’єктів, які можуть бути ініціаторами вступу у 

виконавче провадження правонаступника (державний виконавець чи сторона 

виконавчого провадження) позбавляє самого правонаступника будь-якої 

процесуальної можливості вступу у виконавче провадження та впливу на 

виконання судового рішення, у разі якщо його не буде залучено до справи за 

ініціативою інших осіб. 

Так, незважаючи на те, що процесуально така можливість ніяк не 

врегульована, деякі судді (фактично розширюючи коло суб’єктів, які можуть бути 

ініціаторами вступу у виконавче провадження правонаступника) задовольняють 

заяви самих правонаступників про заміну сторони виконавчого провадження. 

Інші ж судді відмовляють у прийнятті такої заяви, оскільки відповідно до 

процесуального закону вона подана неналежною особою. 

Враховуючи вищевикладене, приходимо до висновків, що: 1) особа, яка 

набула прав кредитора шляхом відступлення права вимоги на стадії виконавчого 

провадження, має право вступу у виконавче провадження шляхом заміни сторони 

її правонаступником; 2) визначене коло суб’єктів, які можуть бути ініціаторами 
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вступу у виконавче провадження правонаступника, підлягає розширенню шляхом 

надання такого права самому правонаступнику. 

Зазначений висновок узгоджується з позицією ВСУ, викладеною, в 

постанові від 20 листопада 2013 року у справі № 6-122цс13 [97]. 

З метою усунення протиріч між судовою практикою та нормами 

законодавства пропонуємо внести зміни до частини першої статті 378 ЦПК, 

виклавши її в наступній редакції: 

«1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням 

державного виконавця, за заявою сторони або її правонаступника суд замінює 

сторону виконавчого провадження її правонаступником.» 

Також пропонуємо внести зміни до абзацу 1 частини п’ятої статті 8 Закону 

України «Про виконавче провадження», виклавши його перше речення в 

наступній редакції: 

«5. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної 

ініціативи або за заявою сторони чи її правонаступника, а також сама сторона 

або її правонаступник мають право звернутися до суду із заявою про заміну 

сторони її правонаступником.» 

Особливістю справ, що виникають із кредитних правовідносин, є те, що в 

одній справі нерідко беруть участь як юридичні, так і фізичні особи, які можуть 

бути кредиторами, боржниками, поручителями, заставодавцями, майновими 

поручителями тощо. Тому з вирішенням питання суб’єктного складу цивільних 

процесуальних правовідносин у справах даної категорії тісно пов’язане питання 

визначення підвідомчості даних справ.  

Такі справи підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, лише 

якщо однією зі сторін є фізична особа, а пред’явлені вимоги взаємопов’язані між 

собою і окремий їх розгляд неможливий.  

При цьому участь у справі кількох позивачів і (або) відповідачів 

(процесуальна співучасть) допускається, якщо: 1) предметом спору є спільні 

права чи обов’язки кількох позивачів або відповідачів; 2) права і обов’язки 

кількох позивачів чи відповідачів виникли з однієї підстави; 3) предметом спору є 
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однорідні права і обов’язки. Зокрема, це можуть бути позови банку (іншої 

фінансової установи) до фізичної особи – позичальника і до юридичної особи – 

поручителя чи навпаки, які виникли з одних і тих самих правовідносин – 

отримання кредиту. 

Так, згідно з частиною першою статті 554 ЦК поручитель відповідає перед 

кредитором солідарно із позичальником, якщо договором поруки не встановлено 

його додаткову (субсидіарну) відповідальність. Неможливість окремого розгляду 

цих договорів може бути пов’язана, зокрема, із визначенням суми заборгованості, 

способу виконання зобов’язання та іншими умовами договорів. 

Обов’язково однією із сторін спору, що виникає із кредитних 

правовідносин, є банк (інша фінансова установа: страхова організація або 

кредитна спілка, які мають особливий правовий статус, та дещо обмежені, 

порівняно з банками, права), оскільки відповідно до статті 47 Закону України 

«Про банки і банківську діяльність» операції з кредитування належать до 

виключно банківських, здійснювати які дозволяється тільки юридичним особам, 

які мають банківську ліцензію, тобто – банкам.  

Банк, як позивач у справах про стягнення заборгованості за кредитним 

договором, визначає коло відповідачів, до яких він пред’являє вимоги. 

Так, у серпні 2014 року ПАТ «Неос Банк», правонаступником якого є ПАТ 

«Альфа Банк», звернулось до Печерського районного суду м. Києва з позовом про 

солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором з фізичної особи К., 

ТОВ «Основа», ТОВ «Галицька основа» та СП «ТОВ «Основа-Солсиф». До ТОВ 

«Основа» позов було пред’явлено як до позичальника, а до К., ТОВ «Галицька 

основа» та СП «ТОВ «Основа-Солсиф» як до поручителів. 

Рішенням Печерського районного суду м Києва від 03 грудня 2014 року, 

залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 26 лютого 2015 року 

позов ПАТ «Альфа Банк» було задоволено, солідарно стягнуто з відповідачів на 

користь банку заборгованість за кредитним договором. 

Ухвалою ВССУ від 29 квітня 2015 року касаційні скарги К. та ТОВ 

«Основа» було відхилено, рішення судів першої та апеляційної інстанцій 
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залишено без змін. 

Суди першої, апеляційної та касаційної інстанції, ухвалюючи відповідні 

судові рішення, виходили з того, що вимоги позивача до кількох відповідачів (як 

фізичної особи, так і юридичних осіб) можуть бути об’єднані в одне провадження, 

оскільки ці вимоги однорідні, нерозривно пов’язані між собою, виникли з одних і 

тих самих правовідносин – отримання кредиту, від вирішення однієї з них 

залежить вирішення інших, тобто в наявності є спільність предмета позову. Така 

позиція відповідала роз’ясненням, викладеним в абзаці 3 пункту 15 Пленуму ВСУ 

від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного процесуального 

законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» [127] та в пункті 2 

постанови Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику 

застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із 

кредитних правовідносин» [142]. 

Переглянувши дану справу, ВСУ, який наділений повноваженнями 

надавати правові висновки з питань неоднакового застосування норм 

процесуального права відповідно до пункту 2 частини першої статті 355 ЦПК 

України в редакції Закону України «Про забезпечення права на справедливий 

суд» від 12 лютого 2015 року № 192-VIII [124], постановою від 01 липня 

2015 року скасував вищезазначені судові рішення закрив провадження у справі в 

частині позовних вимог ПАТ «Альфа Банк» до юридичних осіб (ТОВ «Основа», 

ТОВ «Галицька основа», СП «ТОВ «Основа-Солсиф»), зазначивши, що в цій 

частині справа підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. 

ВСУ взяв до уваги, що кредитний договір укладений між юридичними 

особами (ПАТ «Альфа Банк» та ТОВ «Основа»). Між кожним з поручителів (К., 

ТОВ «Галицька основа», СП «ТОВ «Основа-Солсиф») та ПАТ «Альфа Банк» було 

укладено окремі договори поруки, а відповідно кожен з них окремо несе 

солідарну відповідальність з позичальником перед банком. Тобто, поручителі не 

несуть солідарну відповідальність між собою за зобов’язаннями позичальника. 

Оскільки не допускається об’єднання в одне провадження вимог, які 

підлягають розгляду за правилами різних видів судочинства, якщо інше не 
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встановлено законом, суд відкриває провадження у справі в частині вимог, які 

належать до цивільної юрисдикції, і відмовляє у відкритті провадження у справі 

щодо вимог, коли їх розгляд проводиться за правилами іншого виду судочинства 

[103]. 

Таким чином, коло відповідачів у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, за позовами банків суттєво впливає на визначення їх 

підвідомчості.  

Слід зазначити, що з цього питання судова практика є неоднозначною. 

Існують численні випадки розгляду справ з аналогічним суб’єктним складом в 

порядку цивільного судочинства з ухваленням судових рішень, які набирають 

законної сили.  

Укладати кредитні договори від імені банку можуть і структурні банківські 

підрозділи (відділення, філії), якщо це передбачено їхніми повноваженнями 

відповідно до положення, статуту, довіреності тощо. Проте, стороною за 

договором у таких випадках є банк, а не його структурна одиниця.  

Відповідно до статті 95 ЦК філією є відокремлений підрозділ юридичної 

особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її 

функцій. Філії не є юридичними особами і діють на підставі затвердженого 

положення. 

Незважаючи на те, що позови, що виникають із діяльності філії або 

представництва юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх 

місцезнаходженням (частина сьома статті 110 ЦПК), відповідачем у справах, що 

виникають із кредитних правовідносин, є банк чи інша фінансова установа як 

юридична особа [142]. 

Оскільки філія банку не є юридичною особою, вона не наділена цивільною 

процесуальною дієздатністю, не може представляти інтереси банку в суді, як 

сторона у справі. Тому на підставі положень частини другої статті 30 ЦПК 

особою, яка бере участь у цій справі, може бути лише банк (а не його структурна 

одиниця). 

У зв’язку із цим судова практика, де суди визнавали стороною у цій 
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категорії справ структурні банківські підрозділи, а не сам банк, як юридичну 

особу, є неправильною. 

До складу осіб, які беруть участь у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, належать також представники сторін. Результати аналізу судової 

практики свідчать про існування проблемних питань в аспекті підтвердження 

повноважень на представництво у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин. Зокрема, особливістю у цьому контексті вирізняється суб’єктний 

склад відповідних правовідносин, а саме те, що одним із їх суб’єктів є зазвичай 

банківська установа. При цьому у судовій практиці виникають випадки 

неоднакового вирішення питання про те, яким документом (оригіналом чи копією 

довіреності) може бути підтверджено повноваження представника.  

Про актуальність даного питання свідчить звернення до ВССУ Асоціації 

«Український Кредитно-Банківський Союз» (лист за вх. № 339/0/1-14 від 

19 березня 2014 року) з проханням надати роз’яснення стосовно допустимості 

прийняття судами належним чином засвідченої копії довіреності, виданої 

юридичною особою на представництво своїх інтересів, в якості доказу 

повноважень представника юридичної особи. 

Так, можна виокремити щонайменше два підходи до вирішення цього 

питання. Перший із них полягає у тому, що належним чином засвідчена копія 

довіреності банківської установи є належними способом підтвердження 

повноважень представника цього суб’єкта. У свою чергу, другий підхід є 

протилежним та полягає у тому, що відповідно до статті 42 ЦПК повноваження 

представника можуть бути підтверджені винятково оригіналом довіреності. 

Вирішення цього питання має істотне процесуальне значення, оскільки від 

нього залежить наявність підстав для визнання невідповідності позовної заяви 

вимогам процесуального законодавства, що має наслідком залишення позовної 

заяви без руху. 

Відповідно до частини третьої статті 38 ЦПК юридичних осіб 

представляють їхні органи, що діють в межах повноважень, наданих їм законом, 

статутом чи положенням, або їх представники. При цьому частиною першою 
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статті 42 ЦПК передбачено, що повноваження представника юридичної особи 

мають бути посвідчені довіреністю юридичної особи або документами, що 

посвідчують службове становище і повноваження її керівника. Довіреність від 

імені юридичної особи згідно з частиною третьою зазначеної статті видається за 

підписом посадової особи, уповноваженої на це законом, статутом або 

положенням, з прикладенням печатки юридичної особи.  

За змістом частини восьмої статті 119 ЦПК, якщо позовна заява подається 

представником позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший 

документ, що підтверджує його повноваження. Оскільки недотримання зазначеної 

вимоги відповідно до статті 121 ЦПК є підставою для залишення позовної заяви 

без руху та повернення позовної заяви, суд перевіряє наявність у представника 

позивача повноважень на ведення справи. 

У зв’язку з цим слід зазначити, що документом, який в розумінні статті 119 

ЦПК підтверджує повноваження представника, є не лише оригінал довіреності від 

імені юридичної особи, але й її належно посвідчена копія. При цьому посвідчення 

копії довіреності від імені юридичної особи слід вважати належним, якщо воно 

здійснене відповідно до Національного стандарту України «Вимоги до 

оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003), затвердженого наказом 

Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики від 07 квітня 2003 року № 55 [27], тобто із зазначенням, зокрема, посади, 

особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, а також з 

проставленням відбитку печатки юридичної особи.  

Враховуючи зазначене, на нашу думку, надання суду представником 

юридичної особи належно посвідченої копії довіреності від імені юридичної 

особи не суперечить вимогам частини п’ятої статті 42 та частини восьмої статті 

119 ЦПК. 

В деяких випадках суди до участі у справах даної категорії залучали НБУ 

(в якості відповідача або, здебільшого, в якості третьої особи, яка не заявляє 

самостійних вимог щодо предмета спору). В основному це стосувалося позову 

про визнання кредитного договору в іноземній валюті недійсним чи стягнення 
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заборгованості за таким договором. 

Проте, відповідно до правової позиції ВСУ суди не повинні залучати до 

участі у справі НБУ, оскільки вимоги, зазначені в позовній заяві, ніяк не 

стосуються діяльності НБУ чи його територіальних управлінь, а прийняте 

рішення не може вплинути на його права чи обов’язки [176]. 

Так, рішенням Дарницького районного суду м. Києва від 25 червня 

2015 року позов С. до К. та ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії» про стягнення 

коштів задоволено. Зобов’язано ПАТ «Дочірній Банк Сбербанку Росії» видати С. 

в повному обсязі грошові кошти, які знаходяться на його поточному рахунку. 

Не погоджуючись з рішенням суду, ПАТ «Дочірній банк Сбербанку Росії», 

подало апеляційну скаргу, одним з доводів якої було незалучення до участі у 

справі судом першої інстанції НБУ. Апелянт зазначав, що він не мав можливості 

повернути С. одним платежем усю суму коштів, які знаходяться на його 

поточному рахунку, оскільки постановами НБУ «Про врегулювання ситуації на 

кредитно-грошовому і валютному ринках України» від 03 березня 2015 року 

№ 160 та від 03 червня 2015 року № 354 обмежена грошова сума, яка може бути 

видана банком на добу одному клієнту. 

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23 вересня 2015 року рішення 

суду першої інстанції було залишено без змін. Суд апеляційної інстанції не 

прийняв цей довід до уваги як підставу для скасування рішення, оскільки воно не 

стосується діяльності НБУ чи його територіальних управлінь, та не може 

вплинути на його права чи обов’язки. 

Однак, одним із основних завдань НБУ, відповідно до Закону України «Про 

Національний банк України» [141], є сприяння додержанню стійких темпів 

економічного зростання. Виконання цієї функції неможливе без актуальної 

нормативно-правової бази та усталеної судової практики у питаннях захисту прав 

кредиторів – банківських установ у їх відносинах з позичальниками. Зважаючи на 

той обсяг функцій, які покладено чинним законодавством, НБУ не залишається 

осторонь судової практики розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, оскільки неправильна практика судів може породити негативні 
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наслідки для банків та може створити загрозу для стабільності функціонування 

всієї банківської системи України. 

Так, НБУ має можливість впливати на хід судової практики лише шляхом 

звернення до вищих судових інстанцій в позапроцесуальному порядку. В своїх 

листах НБУ, не втручаючись в процес здійснення правосуддя, звертає увагу на 

певні моменти неоднозначної судової практики, яка на його думку має негативні 

наслідки для діяльності банківської системи України в цілому. 

Наприклад, на думку НБУ, висновок ВССУ щодо втрати банком права 

вимоги заборгованості по кредиту, визнаному безнадійним та списаним за 

рахунок страхового резерву є безпідставним, оскільки таке списання не є 

підставою для припинення зобов’язань боржника та вимог банку до нього [201]. 

Оскільки склад осіб, які беруть участь у конкретній цивільній справі, 

залежить від її матеріально-правових особливостей, в справах, що виникають з 

кредитних правовідносин, держава та органи, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб, як правило, не беруть участь.  

Таким чином, коло осіб, які беруть участь у справах, що виникають з 

кредитних правовідносин, залежить від особливостей спірного матеріального 

правовідношення, а також від теоретичних засад цього цивільного 

процесуального інституту. 

 

2.3. Визначення кола обставин, що мають значення для справи 

(предмету доказування) у справах, що виникають з кредитних правовідносин 

 

Питання доказів і доказування у справах, що виникають із кредитних 

правовідносин, має особливо важливе практичне значення. З огляду на це, варто 

спробувати дійти висновків в першу чергу щодо визначення предмету 

доказування у справах даної категорії. Правильне визначення предмета 

доказування дає змогу належним чином підготувати справу до судового розгляду, 

більш точно визначити його межі, встановити чіткі критерії формування доказів і 

не відволікати увагу суду на дослідження і оцінку неналежних доказів по справі [7, с. 88].  
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У теорії цивільного процесу серед науковців існує багато думок стосовно 

предмету доказування; суб’єктів формування предмету доказування; джерел 

формування предмету доказування; фактів, які входять в предмет доказування; 

обставин, які не підлягають доказуванню.  

В цивільному процесуальному праві існують вузьке та широке тлумачення 

предмету доказування. 

До предмету доказування у вузькому розумінні відносяться лише факти 

матеріально-правового характеру. Прибічниками вузького визначення предмету 

доказування є В. В. Молчанов, М. К. Треушніков, В. В. Комаров, 

В. Ю. Мамницький та інші.  

Так, зокрема, В. В. Молчанов визначає предмет доказування як матеріально-

правові факти, які підтверджують обґрунтованість вимог і заперечень сторін, та 

мають значення для правильного розгляду та вирішення справи [83, с. 86].  

М. К. Треушніков до предмету доказування відносить лише юридичні факти 

матеріально-правового характеру, а доказові факти, факти, які мають 

процесуальне значення, факти, які встановлюються для виконання виховних та 

попереджувальних завдань правосуддя автор відносить до так званих меж 

доказування, якими охоплюється й предмет доказування [182, с.12]. Комаров В. В. 

та В. Ю. Мамницький також зазначають, що предмет доказування – це 

специфічна категорія, яка окреслює лише коло фактів матеріально-правового 

значення, тобто тих, що підлягають встановленню при вирішенні цивільної 

справи по суті. На його думку, включення до предмету доказування усіх фактів, 

які встановлюються при розгляді цивільної справи, є неправильним. Коло 

обставин, на які сторони посилаються як на підстави своїх вимог і заперечень, або 

на які вказують інші особи, може бути різноманітним, а предмет доказування в 

конкретній справі цілком визначений. На його склад вказує норма матеріального 

права, що застосовується в конкретному випадку [94, с. 366-367].  

Прихильниками широкого розуміння предмету доказування є 

Ф. Н. Фаткуллін [217, с. 42], Д. М. Чечот [38, с. 192-193], О. П. Клейнман, 

М. Й. Штефан, І. В. Решетнікова та інші. Вони відносять до предмету доказування 
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всі факти та обставини, які мають значення для правильного вирішення справи, і 

зазначають, що факти процесуально-правового значення та доказові факти мають 

не менше значення для розгляду та вирішення справи. 

Клейнман О. П. визначає предмет доказування в цивільному процесі як 

спірні юридичні факти, що мають значення для вирішення спору, так як вони 

пов’язані з підставами позову і з мотивацією рішення суду [64]. 

Так, Штефан М. Й. розглядає предмет доказування, як юридичну категорію, 

на пізнання якої спрямована вся доказова діяльність суду і осіб, які беруть участь 

у справі. До них відносяться факти матеріально-правового характеру, 

процесуально-правові факти та доказові факти [232, с. 271, 285-287]. 

Решетнікова І. В.  вказує на безспірність віднесення до предмету 

доказування фактів матеріально-правового характеру, оскільки без них просто не 

можливо вирішити справу по суті, і пропонує їх відносити до головних фактів у 

предметі доказування. А інші факти, які мають значення для вирішення справи 

(доказові факти, перевірочні факти), авторка пропонує віднести до другої групи – 

допоміжних фактів [153, с.44]. 

В цивільному судочинстві поняття предмета доказування визначено 

законодавцем у частині першій статті 179 ЦПК та у пункті 26 постанови Пленуму 

ВСУ від 12 червня 2009 року № 2 «Про застосування норм цивільного 

процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» [127], 

зі змісту яких випливає, що до предмета доказування законодавець відносить 

факти як матеріально-правового, так і процесуально-правового характеру. 

На думку Т. В. Рудої, зміст предмету доказування становлять сукупність 

фактів, які: обґрунтовують вимоги, заявлені на предмет спору позивачем, третьою 

особою із самостійними вимогами; обґрунтовують заперечення відповідача проти 

заявлених позовних вимог чи вимоги, заявлені у зустрічному позові; мають інше 

значення для вирішення справи (наприклад, причини пропущення строку позовної 

давності тощо) і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення [167, с. 9]. 

Аналізуючи вищенаведені позиції, а також статті 58, 60 та 179 ЦПК, можна 

дійти до висновку, що правильне визначення предмета доказування та кола його 
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складових фактів безпосередньо пов’язано із вимогою обґрунтованості судового 

рішення, адже серед гарантій обґрунтованості рішень основне місце посідають 

норми, за допомогою яких суд одержує істинне уявлення про дійсні обставини 

справи [7, с. 88-89]. 

Також дискусійним є питання стосовно того, хто є суб’єктами формування 

предмету доказування по конкретній справі. З посиленням ролі принципу 

змагальності в цивільному процесі, сторони відіграють роль основних суб’єктів 

доказування. Це стосується і формування предмету доказування. Починає 

формувати предмет доказування позивач, який обґрунтовує в своїй позовній заяві 

заявлені вимоги (стаття 119 ЦПК). Далі до процесу формування долучається 

відповідач, який обґрунтовує свої заперечення проти позову (стаття 128 ЦПК 

України). Проте остаточне судження про належність обставин до предмета 

доказування належить суду, оскільки саме суд визначає факти, які необхідно 

встановити для вирішення справи [185, с. 952].  

Щодо джерел формування предмету доказування одні вчені-процесуалісти 

дотримуються позиції, що зміст предмету доказування визначається нормами 

матеріального права, які слід застосувати, та підставами позову та заперечень 

проти нього [37, с. 169]. Інші зазначають, що зміст предмету доказування 

визначається тільки правовою нормою, а підстави позову та заперечень проти 

нього дозволяють зробити висновок про те, яку норму права необхідно 

застосувати [40, с.199]. 

Процес формування судом предмета доказування має такі етапи: 

– суд з’ясовує коло фактів, наведених сторонами для підтвердження своїх 

вимог і заперечень і визначає, які з них мають значення для вирішення спору; 

– суд визначає коло фактів, які, на його думку, мають значення для 

вирішення спору, але сторони не вказали ці факти як підставу своїх вимог чи 

заперечень; 

– серед фактів, які мають значення для вирішення спору, суд розмежовує дві 

групи фактів: а) факти, які визнаються сторонами, тобто є безспірними; б) факти, 

з приводу яких у сторін існує спір. Саме з останніх і формується предмет 
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доказування [21]. 

Слід зазначити, що відповідно до вимог статті 61 ЦПК підставами 

звільнення від доказування є безспірні факти, тобто визнані протилежною 

стороною обставини; обставини, визнані судом загальновідомими; преюдиційні 

факти. Так, М. К. Треушніков зазначав, що такі факти можуть бути покладенні в 

обґрунтування рішення суду як істинні [182]. 

Деякі вчені вважають, що незважаючи на те, що ці факти не підлягають 

доказуванню, вони все одно входять в його предмет [153, с. 133; 223, с. 368].  

В справах, що виникають з кредитних правовідносин, світову фінансову 

кризу, знецінення української гривні по відношенню до іноземної валюти тощо 

суд визнає загальновідомими обставинами, які враховує при ухваленні рішень по 

суті спору, наприклад це може бути підставою для зменшення розміру пені та 

штрафних санкцій на підставі частини третьої статті 551 ЦК. 

У справах, що виникають із кредитних правовідносин, спір, як правило, 

виникає з приводу невиконання умов кредитних договорів, договорів поруки: 

пред’являються позови про стягнення заборгованості за кредитним договором; 

звернення стягнення на майно, передане в іпотеку чи в заставу та виселення; 

визнання договорів (чи їх окремих пунктів) недійсними; розірвання кредитного 

договору; визнання поруки припиненою; визнання дій незаконними; зобов’язання 

вчинити певні дії тощо. 

Тому у справах даної категорії неможливо визначити загальний предмет 

доказування, який є характерним для всіх спорів, що виникають з кредитних 

правовідносин, оскільки залежно від конкретного позову предмет доказування 

може доповнюватись тими чи іншими обставинами. А встановлення кола фактів, 

що підлягають доказуванню, по кожній конкретній справі залежить від правової 

норми, на підставі якої повинен бути вирішений спір [234, с. 19]. 

Так, наприклад, у справі про стягнення заборгованості за кредитним 

договором у зв’язку з невиконанням умов, які у ньому передбачені, предметом 

доказування буде факт невиконання чи неналежного виконання позичальником 

умов договору.  
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На думку В. В. Вітрянського, будь-яке невиконання чи неналежне 

виконання договору a priori є порушенням норм права. Кредитору цілком 

байдуже, які саме дії чи бездіяльність боржника стали причиною невиконання 

зобов’язання. Та й сам закон, як правило, акцентує увагу безпосередньо на факті 

порушення зобов’язання [20, с. 708-709]. 

У свою чергу позичальник може подати зустрічний позов про визнання 

договору недійсним. Предметом доказування у такій справі може бути факт 

підроблення договору, зокрема підпису, факт вчинення правочину особою, коли 

вона перебувала у стані тимчасової недієздатності або факт примусу особи до 

укладення даного договору тощо.  

Позичальник може також подати позов про розірвання кредитного договору 

у зв’язку з істотною зміною обставин, що передбачено статтею 652 ЦК. У такому 

разі йому необхідно довести обставини, якими сторони керувалися при укладенні 

договору, у чому саме вони змінились і чому зміна обставин є істотною. 

Вимагаючи розірвання договору на цій підставі, позивач, з урахуванням положень 

процесуального законодавства щодо обов’язку доказування, повинен довести, 

зокрема, впевненість сторін у момент укладення договору в тому, що така зміна 

обставин не настане; одночасно наявність чотирьох умов, перелічених у частині 

другій статті 652 ЦК, в конкретній ситуації, акцентуючи увагу на тому, яким 

чином виконання договору порушує співвідношення майнових інтересів сторін і 

позбавляє заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні 

договору. 

У разі спору між кредитором, спадкоємцем і поручителем про стягнення 

заборгованості за кредитним договором у випадку смерті боржника, предметом 

доказування є: прийняття спадкоємцями спадщини; наявність та розмір 

спадкового майна; згода поручителя відповідати перед кредитором за будь-якого 

нового боржника; невиконання чи неналежне виконання позичальником 

зобов’язань за кредитним договором; пред’явлення позову до поручителя в межах 

строку, визначеного законодавством (стаття 1281 ЦК). 

При вирішенні спорів про звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) 
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важливим вважається встановлення судом факту невиконання або неналежного 

виконання основного зобов’язання, лише за умови якого суд й має право звернути 

стягнення на предмет іпотеки (застави). Крім того відповідно до положень статей 

33, 35 Закону України «Про іпотеку» [136] у разі порушення основного 

зобов’язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає 

іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову 

вимогу про усунення порушення у не менш ніж тридцятиденний строк. У цьому 

документі зазначається стислий зміст порушених зобов’язань та попередження 

про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. 

Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без 

задоволення, іпотекодержатель має право прийняти рішення про звернення 

стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі 

договору. Таким чином до предмету доказування у даній категорії справ входить  

факт надсилання такої вимоги. Недотримання цих правил є перешкодою для 

звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на 

підставі договору, але не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя 

звернутись у будь-який час за захистом свої порушених прав до суду в 

установленому законом порядку. Невиконання іпотекодержателем указаної 

вимоги закону у разі пред’явлення ним до суду позову не є підставою для відмови 

в позові, оскільки позивачем реалізується не позасудовий, а судовий порядок 

звернення на заставлене нерухоме майно [4]. Це узгоджується з позицією ВССУ, 

викладеною в ухвалі від 25  грудня  2013 року по справі № 6-30640св13 [199]. 

Підстави позову та заперечення проти нього є основою формування 

предмета доказування по справі. Проте, остаточне судження про належність тих 

чи інших фактів до предмета доказування належить суду, оскільки відповідно до 

пункту 3 частини шостої статті 130 ЦПК суд під час попереднього судового 

засідання визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору. 

Отже, у справах, що виникають з кредитних правовідносин, неможливо 

визначити загальний предмет доказування, який є характерним для всіх спорів 

даної категорії, з огляду на те, що встановлення кола фактів, які підлягають 



113 

 

доказуванню, по кожній конкретній справі залежить від правової норми, на 

підставі якої повинен бути вирішений спір. Правильне визначення предмета 

доказування та кола доказів у справах, що виникають із кредитних правовідносин, 

має велике практичне значення, оскільки від цього залежатиме ухвалення 

законного, обґрунтованого і справедливого рішення.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Провадження у справах, що виникають з кредитних правовідносин, до 

судового розгляду є самостійною стадією цивільного процесу, яка спрямована на 

підготовку справи до судового розгляду. Хоча ЦПК прямо не закріплює, що 

провадження в справах до судового розгляду є обов’язковою стадією, це постає із 

загального аналізу норм глави 3 розділу ІІІ ЦПК та розуміння структури 

цивільного процесу загалом. 

Провадження у справі до судового розгляду розпочинається з дня 

постановлення ухвали про відкриття провадження у справі, після чого суд 

невідкладно надсилає особам, які беруть участь у справі, копії відповідної ухвали.  

ЦПК не передбачає направлення третій особі копій документів, доданих до 

позовної заяви. Вважаємо, що це не є порушенням процесуальних прав третьої 

особи та не ставить її в нерівне положення з відповідачем, оскільки зазначені 

особи мають різний процесуальний статус, до третьої особи не пред’являється 

будь-яких позовних вимог. 

З метою узгодження положень частини другої статті 127 та частини першої 

статті 120 ЦПК вважаємо за доцільне внести зміни до частини першої статті 120 

ЦПК, виклавши її у такій редакції:  

«1. Позивач повинен додати до позовної заяви її копії відповідно до 

кількості відповідачів і третіх осіб та копії всіх документів, що додаються до 

неї, відповідно до кількості відповідачів». 

Процесуальними засобами захисту прав відповідача є заперечення проти 

позову та пред’явлення зустрічного позову. Змістовні та обґрунтовані заперечення 
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відповідача надають можливість суду більш точно та своєчасно встановити 

обставини справи, оскільки на момент відкриття провадження у справі суд 

володіє лише інформацією, наданою позивачем, але такі відомості висвітлюють 

спір між сторонами односторонньо. 

Провадження у справі до судового розгляду не можна ототожнювати з 

попереднім судовим засіданням, яке є основною, але не єдиною процесуальною 

формою підготовки справи до судового розгляду. Аналіз судової практики 

показує, що у справах, які виникають з кредитних правовідносин, попереднє 

судове засідання проводиться досить рідко. Як наслідок, недостатня підготовка 

справи до судового розгляду, формальне відношення суду до оцінки доказової 

бази та доводів сторін призводять до ухвалення незаконного та необґрунтованого 

рішення. 

Відповідно до частини першої статті 130 ЦПК однією із складових мети 

попереднього судового засідання є з’ясування можливості врегулювання спору до 

судового розгляду. Приймаючи до уваги існуючу судову практику, керуючись 

метою проведення попереднього судового засідання, пропонується надати суду 

право залишати позов без розгляду або закривати провадження у справі з інших 

непередбачених частиною третьою статті 130 ЦПК підстав шляхом викладення 

частини третьої статті 130 ЦПК в наступній редакції: 

«3. Для врегулювання спору до судового розгляду суд з’ясовує: чи не 

відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають 

сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського 

суду, чи не існує інших передбачених законом підстав для залишення позову без 

розгляду або закриття провадження у справі.» 

На стадії провадження у справах, що виникають з кредитних правовідносин, 

до судового розгляду суд, зокрема, вирішує питання щодо забезпечення та 

витребування доказів. Слід зазначити, що клопотання про витребування доказів та 

заява про забезпечення доказів є окремими процесуально-правовими діями, які не 

можна ототожнювати, оскільки вони мають різні предмети регулювання, форму 

та наслідки. Так, сплата судового збору за подання до суду заяви про 
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забезпечення доказів здійснюється лише у випадку, якщо така заява розглядається 

у порядку, визначеному статтею 135 ЦПК, а не за подання клопотання про 

витребування доказів, яке розглядається за правилами статей 130, 168 ЦПК. 

У справах, що виникають з кредитних правовідносин, особами, які беруть 

участь у справі, є сторони, треті особи, представники сторін та третіх осіб. 

Обов’язково однією із сторін у таких спорах є банк (інша фінансова установа), а 

коло відповідачів у справах за позовами банків суттєво впливає на визначення 

підвідомчості справ даної категорії. Оскільки філія банку не є юридичною 

особою, не наділена цивільною процесуальною дієздатністю, вона не може 

представляти інтереси банку в суді як сторона у справі. 

Документом, який в розумінні частини п’ятої статті 42 та частини восьмої 

статті 119 ЦПК підтверджує повноваження представника юридичної особи, є не 

лише оригінал довіреності від імені юридичної особи, але й її належно посвідчена 

копія. 

Залучення НБУ до участі у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, є безпідставним, оскільки вимоги за кредитними договорами не 

стосуються діяльності НБУ чи його територіальних управлінь, а прийняте 

рішення не може вплинути на його права чи обов’язки.  

В справах даної категорії держава та органи, яким законом надано право 

захищати права, свободи та інтереси інших осіб, як правило, участі не беруть. 

Особливістю справ даної категорії є те, що досить часто первісні кредитори 

(банки) переуступають право вимоги за кредитними договорами іншим особам 

шляхом укладання договору факторингу. Така переуступка може відбутись, як під 

час розгляду справи судом, так і до звернення до суду. До фактора (особи, яка 

набуває право вимоги) переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в 

обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, в тому числі і право 

звернення до суду. Таким справам притаманні наступні особливості: 

1) Боржником, право вимоги до якого було відступлено за договором 

факторингу, поряд з юридичними особами може бути і фізична особа. 

2) Ліцензія на здійснення валютних операцій необхідна під час укладення 
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кредитного договору в іноземній валюті, а не договору факторингу, який за своєю 

суттю є договором щодо відступлення права вимоги, а тому наявність такої 

ліцензії у фактора не вимагається.  

3) Кредитна спілка як кредитодавець з огляду на особливості її правового 

статусу, визначеного законом, не має права відступати право вимоги за кредитним 

договором. Відступлення кредитною спілкою права вимоги за кредитним 

договором іншій особі не спричиняє правових наслідків, а тому особа, якій таке 

право переуступлено, не набуває права вимоги за таким кредитним договором, та 

у випадку пред’явлення нею позову до боржника, буде неналежним позивачем, а 

й відповідно неналежним відповідачем, у разі пред’явлення позову до неї. 

4) Як фактор (правонаступник), так і клієнт (первісний кредитор) є 

належними відповідачами у справах за позовами позичальника, поручителя про 

визнання недійсними договорів, право грошової вимоги за якими було 

відступлено. У випадку пред’явлення такого позову тільки до первісного 

кредитора без залучення його правонаступника в якості співвідповідача, суд має 

право залучити правонаступника до участі в справі як третю особу, яка не заявляє 

самостійних вимог на предмет спору, оскільки таке рішення може вплинути на 

його права і обов’язки. 

Крім того, у справах, що виникають з кредитних правовідносин, заміна 

первісного кредитора може відбутися і на стадії виконання рішення суду. Особа, 

яка набула прав кредитора шляхом відступлення права вимоги на стадії 

виконавчого провадження, має право вступу у виконавче провадження шляхом 

заміни сторони її правонаступником, а визначене коло суб’єктів, які можуть бути 

ініціаторами вступу у виконавче провадження правонаступника, підлягає 

розширенню шляхом надання такого права самому правонаступнику. 

Враховуючи вищевикладене, пропонуємо внести зміни до частини першої 

статті 378 ЦПК, виклавши її в наступній редакції: 

«1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням 

державного виконавця, за заявою сторони або її правонаступника суд замінює 

сторону виконавчого провадження її правонаступником.». 
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Також пропонуємо внести зміни до абзацу 1 частини п’ятої статті 8 Закону 

України «Про виконавче провадження», виклавши його перше речення в 

наступній редакції: 

«5. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної 

ініціативи або за заявою сторони чи її правонаступника, а також сама сторона 

або її правонаступник мають право звернутися до суду із заявою про заміну 

сторони її правонаступником.». 

Таким чином, коло осіб, які беруть участь у справах, що виникають з 

кредитних правовідносин, залежить від особливостей спірного матеріального 

правовідношення, а також від теоретичних засад цього цивільного 

процесуального інституту. 

Крім того, особливо важливе практичне значення у справах, що виникають 

із кредитних правовідносин, має питання доказів і доказування. У справах даної 

категорії неможливо визначити загальний предмет доказування, який є 

характерним для всіх спорів, що виникають з кредитних правовідносин, з огляду 

на те, що залежно від конкретного позову предмет доказування може 

доповнюватись тими чи іншими обставинами, а встановлення кола фактів, які 

підлягають доказуванню, по кожній конкретній кредитній справі залежить від 

правової норми, на підставі якої повинен бути вирішений спір. 

Невиконання іпотекодержателем вимоги про надсилання іпотекодавцю та 

боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення 

порушення у не менш ніж тридцятиденний строк, у разі пред’явлення ним позову 

до суду, не є підставою для відмови в позові, оскільки позивачем реалізується не 

позасудовий, а судовий порядок звернення стягнення заборгованості на 

заставлене нерухоме майно. 

Правильне визначення предмета доказування та кола доказів у справах, що 

виникають із кредитних правовідносин, має велике практичне значення, оскільки 

від цього залежатиме ухвалення законного, обґрунтованого і справедливого 

рішення.  
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РОЗДІЛ 3  

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ І СУДОВЕ 

РІШЕННЯ У СПРАВАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ З КРЕДИТНИХ 

ПРАВОВІДНОСИН 

 

3.1. Мета, значення та зміст судового розгляду справ, що виникають з 

кредитних правовідносин 

 

Значення стадії судового розгляду цивільних справ визначається змістом 

діяльності суду першої інстанції і виконуваних ним функцій в цій частині 

розвитку цивільного судочинства. Шляхом розгляду цивільних справ 

здійснюються функції правосуддя і виконуються завдання цивільного 

судочинства – захист прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і 

держави. Розглядаючи цивільні справи, суд покликаний спрямовувати свою 

діяльність на всебічне, повне і об’єктивне вирішення цивільних справ у повній 

відповідності з чинним законодавством [232, c. 371]. 

Стадія судового розгляду в процесуальній літературі визначається ще як 

«судове засідання». Але в чинному ЦПК глава 4 розділу ІІІ, якою врегульовано 

процесуальний порядок вирішення справ у суді першої інстанції, має назву 

«Судовий розгляд», а статтею 158 ЦПК він визначений як «розгляд судом справи 

у судовому засіданні». Отже, виходячи з нормативного визначення, розгляд 

справи є змістом цієї стадії, а судове засідання – процесуальною формою розгляду 

справи.  

Фурса С. Я. визначає судовий розгляд як стадію цивільного процесу, яка 

являє собою сукупність процесуальних дій суду та інших учасників процесу щодо 

розгляду справи по суті та ухвалення судом законного та обґрунтованого рішення 

[223, c. 633]. 

Зазначення того, що на даній стадії справа розглядається по суті, на думку 

С. Я. Фурси, має суттєве значення. Вона пропонує змінити назву статті 158 ЦПК 

«Розгляд судом справи у судовому засіданні» на «Розгляд судом справи у 
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судовому засіданні по суті» [219, c. 478]. На її думку, саме така назва 

розкриватиме сутність стадії судового розгляду справи та відмежовуватиме її від 

інших стадій. Проте, з такою пропозицією погодитися не можна, оскільки 

відповідно до статті 173 ЦПК розгляд справи по суті на стадії судового розгляду 

розпочинається доповіддю головуючого про зміст заявлених вимог та про 

визнання сторонами певних обставин під час попереднього судового засідання, 

після чого з’ясовується, чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач 

вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду або звернутися 

для вирішення спору до третейського суду. 

Крім того, початку розгляду справи по суті на стадії судового розгляду 

передують відкриття судового засідання (стаття 163 ЦПК), роз’яснення 

перекладачеві його прав та обов’язків, присяга перекладача (стаття 164 ЦПК), 

видалення свідків із зали судового засідання (стаття 165 ЦПК), оголошення 

складу суду і роз’яснення права відводу (стаття 166 ЦПК), роз’яснення особам, 

які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків (стаття 167 ЦПК), розгляд судом 

заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі (стаття 168 ЦПК), вирішення 

питання про можливість розгляду справи у випадку неявки в судове засідання 

особи, яка бере участь у справі, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача 

(статті 169, 170 ЦПК), роз’яснення прав та обов’язків експерта, спеціаліста та 

присяга експерта (статті 171, 172 ЦПК). 

Таким чином розгляд справи по суті є складовою стадії судового розгляду, а 

відповідно внесення запропонованих змін до назви статті 158 ЦПК є недоцільним, 

оскільки зазначена стаття містить загальні положення щодо всього судового 

розгляду, а не лише розгляду справи по суті. 

Чітке визначення законодавцем моменту початку розгляду справи по суті 

має важливе значення для реалізації особами, які беруть участь у справі, своїх 

прав та обов’язків. Так, наприклад, відповідно до частини першої статті 131 ЦПК, 

якщо попереднє судове засідання у справі не проводиться, сторони зобов’язані 

подати свої докази суду до початку розгляду справи по суті. Позивач має право 

змінити предмет або підставу позову, відповідач – пред’явити зустрічний позов до 
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початку розгляду справи по суті (частина друга статті 31, частина перша статті 

123 ЦПК). 

Стадія судового розгляду закінчується ухваленням судового рішення. 

Відповідно до глави 4 розділу ІІІ ЦПК судовий розгляд закінчується виходом суду 

до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення (стаття 195, 196 ЦПК), а 

відповідно до частини першої статті 209 ЦПК суди ухвалюють рішення іменем 

України негайно після закінчення судового розгляду. Виходячи з системного 

аналізу вищенаведених норм, можна зробити хибний висновок, що ухвалення 

судового рішення не входить до стадії судового розгляду. 

Однак, відповідно до частини третьої статті 208 ЦПК судовий розгляд 

закінчується ухваленням рішення суду, а у випадках, передбачених статтями   

389-6 та 389-11цього Кодексу, – постановленням ухвали. Крім того, відповідно до 

абзацу другого пункту 1 постанови Пленуму ВСУ від 18 грудня 2009 року № 14 

«Про судове рішення у цивільній справі» [146]
 
судовий розгляд, яким справа 

вирішується по суті, закінчується ухваленням рішення суду іменем України, тобто 

стадія судового розгляду включає ухвалення рішення.  

Таким чином, судовий розгляд – це основна стадія цивільного процесу в 

суді першої інстанції, на якій  відбувається розгляд і вирішення справи по суті. 

Такої позиції притримується і Г. Л. Осокіна.  Вона зазначає, що «судебное 

разбирательство представляет собой этап в развитии процесса по конкретному 

делу в суде первой инстанции, на котором происходит рассмотрение и 

разрешение дела по существу» [90, c. 71]. 

Стадія судового розгляду, як і інші стадії цивільного процесу, має 

специфічну мету. Ця мета полягає у повному, всебічному, об’єктивному 

з’ясуванні фактичних обставин справи в судовому засіданні, у з’ясуванні дійсних 

взаємовідносин сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, їх прав і 

обов’язків, а також в ухваленні законних та обґрунтованих рішень на підставі 

дотримання процесуального законодавства [70, с. 588-589]. 

Не зважаючи на значення даної стадії, ЦПК передбачає можливість 

врегулювання спору і ухвалення судового рішення під час попереднього судового 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2605#n2605
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2605#n2605
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran2653#n2653
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0014700-09?nreg=v0014700-09&find=1&text=%F0%EE%E7%E3%EB%FF%E4&x=0&y=0#w12
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засідання (стаття 130 ЦПК). Отже, стадія судового розгляду на сьогоднішній день 

не є обов’язковою. 

Судовий розгляд справ, що виникають з кредитних правовідносин, як 

свідчить судова практика, має свої особливості і специфіку, які зумовлені 

предметом таких спорів, складом осіб, які беруть участь у справі, та іншими 

обставинами. Тому розглянемо процедуру розгляду та вирішення справ цієї 

категорії більш детально, визначивши її особливості. 

Стадія судового розгляду цивільних справ характеризується, насамперед, 

тим, що в ній найбільш повно реалізуються принципи цивільного процесуального 

права, зокрема такі як: 1) змагальності; 2) диспозитивності; 3) безпосередності; 

4) законності; 5) незалежності суддів та підкорення їх лише закону; 6) гласності; 

7) рівноправності сторін; 8) національної мови судочинства; 9) усності; 

10) колегіального та одноособового розгляду справи та інші. 

Оскільки предметом даного дослідження є справи, що виникають з 

кредитних правовідносин, вважаємо необхідним проаналізувати ті принципи 

цивільного судочинства, які мають особливості в реалізації при здійсненні 

судочинства саме в справах цієї категорії. 

В науці цивільного процесуального права змагальність характеризують як 

широку можливість сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, визначати і 

використовувати в доказовій діяльності передбачені ЦПК необхідні процесуальні 

засоби, фактичні дані і докази, що їх підтверджують. Принцип змагальності 

ґрунтується на праві сторін вільно розпоряджатися фактичним матеріалом у 

процесі [232, c. 52-53]. 

Згідно із правилами, встановленими нормами ЦПК, змагальність 

реалізується в праві сторін подавати докази, брати участь в їх дослідженні, 

заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення суду, подавати свої 

доводи, міркування та заперечення. Позивач безпосередньо заінтересований у 

доведеності своєї вимоги і намагається обґрунтувати її, використовуючи для 

цього всі передбачені законом процесуальні засоби. А відповідач може подати 

суду письмове заперечення проти позову із зазначенням доказів, що 
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підтверджують його заперечення, пред’явити зустрічний позов тощо. 

Таким чином, принцип змагальності є основним принципом цивільного 

судочинства, а його порушення призводить до ухвалення незаконних і 

необґрунтованих рішень. Цей принцип є процесуальною гарантією всебічного, 

повного та об’єктивного встановлення дійсних обставин справи на підставі 

доказів, які отримуються судом із першоджерел і досліджуються безпосередньо у 

судовому засіданні. Реалізація принципу змагальності сторонами забезпечує 

повноту наявного у справі фактичного і доказового матеріалу, необхідного для 

правильного та своєчасного вирішення справ, що виникають з кредитних 

правовідносин. 

Окрім принципу змагальності, в цивільному процесі важливу роль відіграє і 

принцип диспозитивності. Оскільки проблеми, пов’язані з диспозитивним 

началом цивільного судочинства, належать до фундаментальних наукових 

проблем цивільного процесуального права, вони були і є предметом дослідження і 

наукових дискусій [93]. Принцип диспозитивності – один з основних принципів 

цивільного процесуального права, оскільки він визначає механізм виникнення, 

розвитку і закінчення цивільної справи. Тому його і називають рушійним 

початком цивільного процесу [39, c. 41]. 

Диспозитивність означає можливість осіб, які беруть участь у справі, 

розпоряджатися правами, наданими законом, а також засобами їх захисту на свій 

розсуд. Принцип диспозитивності закріплений у статті 11 ЦПК, згідно якої суд 

розглядає справи не інакше, як за зверненням фізичних та юридичних осіб, в 

межах заявлених ними вимог. Особа, яка бере участь у справі, розпоряджається 

своїми правами щодо предмета спору на свій розсуд. 

Якщо проаналізувати зміст принципу диспозитивності стосовно справ, що 

виникають з кредитних правовідносин, то суть цього принципу, насамперед, 

полягає у праві позивача: 

1) ініціювати відкриття судом провадження у справі шляхом подачі 

позовної заяви; 

2) збільшити або зменшити розмір позовних вимог (зокрема, розмір 
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заборгованості, пені, штрафних санкцій тощо); 

3) відмовитись від позову; 

4) подати заяву про залишення позову без розгляду. 

Всі ці диспозитивні права можуть бути реалізовані позивачами 

безпосередньо до або під час розгляду справи по суті. 

5) змінити предмет або підставу позову до початку розгляду справи по суті. 

Відповідач наділений правами: 

1) визнати позов повністю або частково протягом усього часу розгляду 

справи; 

2) пред’явити зустрічний позов до початку розгляду судом справи по суті. 

Крім того принцип диспозитивності цивільного судочинства полягає у праві 

сторін укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу. 

Так, наприклад рішенням Подільського районного суду м. Києва від 

02 жовтня 2014 року стягнуто солідарно з ОСОБА_2, ОСОБА_3 на користь ТОВ 

«Кредекс Фінанс» заборгованість за кредитним договором. На стадії апеляційного 

провадження сторони уклали мирову угоду та просили суд її визнати.  Ухвалою 

Апеляційного суду м. Києва від 22 січня 2015 року було визнано мирову угоду 

сторін, рішення суду першої інстанції скасовано, провадження у справі закрито 

[192]. 

Отже, передбачені законом диспозитивні права, в повній мірі реалізуються в 

справах, що виникають з кредитних правовідносин, що зумовлено процесуально-

правовою природою справ цієї категорії як справ позовного провадження. 

Специфіка даної категорії справ зумовлює вказати на важливе значення 

принципу гласності. У зв’язку з економічною та політичною кризою в країні, 

знеціненням української національної валюти по відношенню до іноземної, 

погіршенням матеріального стану населення позичальники втратили можливість 

виконувати свої зобов’язання за кредитними договорами. Це стало підставою для 

створення громадських організацій, метою діяльності яких є захист прав 

позичальників (Громадська організація «Кредитний майдан», Всеукраїнська 

громадська організація «Захист прав та інтересів позичальників», Громадська 
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організація «Правдива Країна», Всеукраїнська громадська організація 

«Всеукраїнська асоціація захисту прав позичальників», Всеукраїнська громадська 

організація «Захист прав споживачів фінансових послуг» та інші). 

З метою захисту прав позичальників та поручителів зазначені громадські 

організації ініціюють проведення мітингів, демонстрацій та інших заходів 

публічного характеру, а їх представники досить часто відвідують судові 

засідання, в яких розглядаються справи, що виникають з кредитних 

правовідносин, запрошують в судові засідання представників засобів масової 

інформації. Справи даної категорії розглядаються судами гласно, у відкритому 

судовому засіданні. 

Вимогу про необхідність забезпечення права кожного на розгляд його 

справи гласно та з додержанням усіх вимог справедливості незалежним та 

неупередженим судом містить стаття 10 Загальної декларації прав людини [54]. 

Крім того, особливості взаємодії судів з засобами масової інформації визначені в 

ряді міжнародних актів, зокрема, в Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року (набула чинності для України 11 вересня 

1997 року) [66], Мадридських принципах взаємодії засобів масової інформації та 

суддівської незалежності (відповідно до Резолюції 1296 (XLIV) Економічної та 

соціальної Ради Організації Об’єднаних Націй від 11 лютого 1994 року), 

Резолюції № R(81) 19 Комітету Міністрів Ради Європи про доступ до інформації, 

що знаходиться у розпорядженні державних органів (прийнята Комітетом 

Міністрів 25 листопада 1981 року). 

Зокрема, у статті 6 Європейської конвенції з прав людини і основоположних 

свобод вказано, що судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка 

можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або 

його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в 

демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або 

захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо 

необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити 

інтересам правосуддя. 
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Принцип гласності та відкритості судового процесу, який закріплений у 

статті 129 Конституції України та у статті 11 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» є наскрізним принципом діяльності суду. Цей принцип полягає, 

зокрема, у забезпеченні державою вільного доступу до зали судових засідань, де 

відбувається розгляд справи, всіх бажаючих громадян, а також їх право робити 

письмові записи та фіксувати за допомогою звукозаписувальних технічних 

засобів все, що відбувається у залі судових засідань.  

Відповідно до чинної редакції статті 11 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» учасники процесу, інші особи, присутні в залі засідання, 

представники засобів масової інформації мають право проводити фотозйомку, 

відео- та аудіозапис з використанням портативних відео- та аудіотехнічних 

засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, 

установлених законом. Правовий аналіз вказаного припису зумовлює висновок 

про те, що можливість проведення в залі судового засідання фотозйомки, відео- та 

аудіозапису прямо залежить від вимог, установлених законодавчими нормами, що 

регулюють відповідні правовідносини. 

Проте у статті 307 ЦК зазначено, що фізична особа може бути знята на 

фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи припускається, 

якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах 

та інших заходах публічного характеру. 

Водночас відкритий розгляд справи не можна ототожнювати із заходом 

публічного характеру. У судовому засіданні передусім розглядається спір між 

опонентами. Причому метою кожного з них є відстоювання власної правової 

позиції. Саме відсутність консенсусу стає підставою для передачі спору на 

розгляд і вирішення суду. 

На відміну від судового процесу, захід публічного характеру, зокрема в 

розумінні статті 307 ЦК, являє собою організоване зібрання групи людей з метою 

обговорення певної теми або вирішення визначеного кола питань. Тобто 

головною відмінністю заходу публічного характеру є спрямованість дій його 

учасників на загальну мету, а принципова особливість полягає в об’єднанні їх 
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однією спільною ідеєю [173]. 

Так, частина восьма статті 6 ЦПК передбачає, що учасники цивільного 

процесу та інші особи мають право робити письмові записи, а також 

використовувати портативні лише аудіотехнічні пристрої. Проведення фото- і 

кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також 

транслювання засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали 

суду, за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі. 

Закон не пояснює, яка апаратура відноситься до стаціонарної, а яка – до 

портативної. Як свідчить судова практика щодо вирішення цього питання у суддів 

існують різні підходи: одні вважають стаціонарною всю апаратуру, крім 

диктофону; інші – тільки ту, яка потребує штативу.  

Виходячи із системного аналізу чинного законодавства, не потребує 

дозволу суду лише проведення аудіозапису за допомогою портативних пристроїв 

(диктофону). Відео-, фотозйомка, транслювання судового процесу по радіо і 

телебаченню, а також проведення звукозапису із застосування стаціонарної 

апаратури допускається лише за ухвалою суду на підставі згоди усіх учасників 

процесу та за умови, що публічність не зашкодить інтересам правосуддя. 

Отже, головними умовами надання дозволу на проведення фото- та 

відеозйомки в залі судового засідання є: 

– по-перше – згода осіб, які беруть участь у справі,  на проведення вказаних 

дій; 

– по-друге – наявність ухвали суду про надання дозволу на проведення фото 

та відеозйомки.  

Із викладеного можна зробити висновок про те, що за наявності згоди осіб, 

які беруть участь у справі, суд не має підстав для відмови в задоволенні 

клопотання про проведення фото- та відео зйомки в залі судового засідання, 

окрім, звичайно, випадків, коли це може зашкодити інтересам правосуддя. 

Таким чином, чинна норма статті 11 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» в редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII 

«Про забезпечення права на справедливий суд» [124], яка надає можливість 

http://zakon.rada.gov.ua/go/laws/show/192-19/ed20150212
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учасникам судового процесу, іншим особам, присутнім у залі судового засідання, 

представникам засобів масової інформації проводити в залі судового засідання 

фотозйомку, відеозапис з використанням портативних відеотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду, не може бути реалізованою, оскільки 

відповідно до положень частини першої статті 307 ЦК, частини восьмої статті 6 

ЦПК без отримання згоди осіб, які беруть участь у справі, в залі судового 

засідання дозволяється проводити лише аудіозапис з використанням портативних 

аудіотехнічних пристроїв. 

З метою усунення різних підходів до вирішення даного питання як серед 

суддів, осіб, які беруть участь у справі, так і окремих осіб, присутніх у судових 

засіданнях, пропонуємо викласти речення перше абзацу другого частини третьої 

статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в такій редакції: 

«Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, 

представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового 

засідання аудіозапис з використанням портативних аудіотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених 

законом». 

Речення друге частини восьмої статті 6 ЦПК пропонуємо викласти у такій 

редакції: 

«Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису із 

застосуванням портативної та стаціонарної апаратури, проведення звукозапису 

із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового 

засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за 

наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі». 

Однак не лише дотримання принципів здійснення правосуддя в цивільних 

справах має значення для реалізації завдань судочинства. Весь хід судового 

розгляду та вирішення справ здійснюється у встановленій законом процесуальній 

формі і в певній логічній послідовності.  

Аналіз сукупності процесуальних дій, які вчиняються при розгляді та 

вирішенні цивільних справ у судовому засіданні, дозволяє умовно поділити 
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судове засідання на чотири частини: підготовчу частину судового засідання; 

розгляд справи по суті; судові дебати; ухвалення та проголошення судового 

рішення [94, c. 348]. Кожна з цих частин має свою специфіку і виконує певне 

завдання, але всі вони тісно взаємопов’язані і становлять єдиний процес судового 

розгляду. 

Підготовча частина судового розгляду є організаційною та полягає у тому, 

«щоб перевірити, чи є умови, необхідні для розгляду і вирішення справи в даному 

судовому засіданні» [178, c. 134]. В підготовчій частині судового засідання 

вирішуються такі питання: чи може справа розглядатися даним складом суду; чи 

може справа розглядатися при наявних у справі доказах; чи може справа 

розглядатися при даній явці учасників процесу.  

Роз’яснення головуючим учасникам процесу їх процесуальних прав та обо-

в’язків в цій частині судового засідання передбачено статтею 167 ЦПК, що об-

ґрунтовано визнається одним з основних завдань суду, оскільки сприяє реалізації 

передбачених законом прав та ухваленню законного і обґрунтованого рішення. 

В підготовчій частині розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, для вирішення зазначених питань, головуючий вчиняє наступні 

процесуальні дії: 

– відкриває судове засідання (частина перша статті 163 ЦПК); 

– перевіряє явку викликаних у судове засідання осіб та уточнює причини їх 

неявки (частина 2 статті 163 ЦПК); 

– встановлює особи тих, хто з’явився та перевіряє повноваження 

представників (частина 3 статті 163 ЦПК); 

– оголошує склад суду, а також прізвище секретаря судового засідання та 

роз’яснює право відводу (стаття 166 ЦПК); 

– роз’яснює особам, які беруть участь у справі, а також особам, які 

сприяють здійсненню судочинства, їх права та обов’язки (статті 167, 171, 172 

ЦПК); 

– вирішує заяви і клопотання осіб, які беруть участь у справі (статті 168 

ЦПК). З аналізу досліджених справ, що виникають з кредитних правовідносин, 



129 

 

можна зробити висновок, що як правило, особи, які беруть участь у таких 

справах, подають заяви про забезпечення позову, про забезпечення доказів, про 

витребування доказів, заявляють клопотання про призначення експертиз, зокрема, 

судово-економічної, судово-почеркознавчої, інколи судово-психіатричної тощо, 

заявляють клопотання про допит свідків, про залучення до матеріалів справи 

доказів; 

– вирішує питання про можливість розгляду справи при даній явці 

учасників процесу. 

Згідно з пунктом першим частини першої статті 169 ЦПК суд відкладає 

розгляд справи в межах строків, встановлених статтею 157 ЦПК, у разі неявки в 

судове засідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у 

справі, про яких нема відомостей, що їм вручені судові повістки. 

Так, згідно з частиною другою статті 6, статтею 169 ЦПК особи, які беруть 

участь у справі, наділені процесуальними правами, недотримання яких може 

призвести до скасування судового рішення. Тому суд може слухати справу лише в 

тому випадку, коли особи, які беруть участь у справі, належним чином 

повідомлені про час і місце судового розгляду. 

В справах за позовами банків (інших фінансових установ) до позичальників 

та поручителів про стягнення заборгованості за кредитним договором, відповідачі 

не заінтересовані в розгляді справи, оскільки розуміють, що є боржниками перед 

кредиторами, їм відомі наслідки розгляду судом таких справ, так як такі позови, 

як правило, задовольняються повністю або частково. За таких обставин 

відповідачі, зловживаючи своїми процесуальними правами, навмисно не 

отримують судові повістки та не з’являються в судові засідання. Такі судові 

повістки повертаються до суду з відміткою «За закінченням терміну зберігання», 

що не свідчить про належне повідомлення відповідача про час та місце судового 

розгляду.  

Таким чином, у справах, що виникають з кредитних правовідносин, суди 

вимушені неодноразово відкладати розгляд справи через неявку відповідачів, чим 

порушують строки розгляду справ (стаття 157 ЦПК). 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page5#n1031


130 

 

Враховуючи, що суд до відкриття провадження у справі перевіряє місце 

реєстрації відповідача (частина третя статті 122 ЦПК); те, що позичальник за 

умовами кредитного договору зобов’язаний повідомити кредитора про зміну 

місця свого проживання (про що позичальник, як правило, не повідомляє банк, 

щоб уникнути відповідальності), з метою дотримання розумних строків розгляду 

справ вважаємо, що повторне повернення судової повістки з відміткою «За 

закінченням терміну зберігання» можна розцінити, як зловживання відповідачем 

своїми правами, та вважати, що він є належним чином повідомленим про час та 

місце судового розгляду. За таких обставин, суд буде мати право розглянути 

справу за відсутності відповідача, а відповідач буде заінтересований з’явитися в 

судове засідання. Своє рішення про розгляд справи за відсутності відповідача суд 

має обґрунтувати, оскільки кожна справа в цьому питанні є індивідуальною та 

може мати свої особливості. 

Крім зазначених особливостей на сьогоднішній день актуальним є 

вирішення питання щодо повідомлення у встановленому порядку про час та місце 

судового розгляду осіб, які беруть участь у справі, та проживають (перебувають) 

в районі проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим. 

Спеціальним нормативно-правовим актом, який визначає заходи правового 

реагування в районі проведення антитерористичної операції та спрямований на 

забезпечення доступу громадян і юридичних осіб до суду, є Закон України «Про 

здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням 

антитерористичної операції» [135]. Відповідно до Закону України «Про 

забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України» [125] у зв’язку з неможливістю здійснювати правосуддя 

судами Автономної Республіки Крим та міста Севастополя на тимчасово 

окупованих територіях, змінено територіальну підсудність таких справ та 

передано розгляд цивільних справ, підсудних місцевим загальним судам, 

розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, – 

місцевими загальними судами міста Києва, що визначаються Апеляційним судом 
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міста Києва. 

Цими законами не визначено особливого порядку направлення судових 

повісток особам, які проживають у населених пунктах у районі проведення 

антитерористичної операції та на тимчасово окупованій території України. У 

зв’язку з цим та в умовах зупинення Українським державним підприємством 

поштового зв’язку «Укрпошта» приймання до пересилання поштових 

відправлень, адресованих одержувачам, які проживають (перебувають) на 

вказаних територіях, при вирішенні питання про забезпечення належного 

повідомлення учасників процесу про розгляд справи необхідно керуватися 

статтею 74 ЦПК. Зокрема, слід враховувати положення частини дев’ятої 

зазначеної статті, відповідно до якої відповідач, зареєстроване місце проживання 

(перебування), місцезнаходження чи місце роботи якого невідоме, викликається в 

суд через оголошення у пресі. З опублікуванням оголошення про виклик 

відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. Зазначене 

забезпечить дотримання передбачених ЦПК строків розгляду цивільних справ, що 

є необхідною передумовою належного здійснення громадянами конституційного 

права на судовий захист. Крім того, з метою належного повідомлення осіб, які 

беруть участь у таких справах, суди розміщують інформацію про час і місце 

судового розгляду на власних сайтах. 

Таким чином, комплекс питань, який вирішується в підготовчій частині 

судового розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин, дозволяє 

зробити висновок про можливість подальшого розгляду справи. При позитивному 

вирішенні всіх питань підготовчої частини судового засідання суд переходить до 

розгляду справи по суті (стаття 173 ЦПК). Розгляд справи по суті – основний етап 

судового розгляду справи, змістом якого є дослідження доказів і встановлення 

дійсних обставин справи. 

Розгляд справ, що виникають з кредитних правовідносин, по суті 

починається доповіддю головуючого про обставини справи, що являє собою 

виклад змісту заявлених вимог. Керуючись частиною першою статті 173 ЦПК, 

суддя також запитує чи підтримує позивач свої вимоги, чи визнає відповідач 
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вимоги позивача та чи не бажають сторони укласти мирову угоду. 

Зазначена норма процесуального права зобов’язує суд з’ясувати чи не 

бажають сторони звернутися для вирішення спору до третейського суду, проте 

слід звернути увагу, що відповідно до правової позиції ВСУ (висвітленої в 

постановах від 20 травня 2015 року у справі № 6-64цс15, від 02 вересня 

2015 року у справі № 6-856цс15, від 04 листопада 2015 року у справі № 6-

2074цс15, від 11 листопада 2015 року у справі № 6-1716цс15 та від 18 листопада 

2015 року у справі № 187цс15) дія Закону України «Про захист прав споживачів» 

поширюється на правовідносини між кредитором та позичальником 

(споживачем) як під час укладення так і виконання такого договору «незалежно 

від предмета і підстав позову та незважаючи на те, хто звертається з позовом до 

суду (банк або інша фінансова установа чи споживач). Тобто ВСУ дійшов 

висновку про те, що третейським судам не підвідомчі справи за позовами 

кредиторів до позичальників про стягнення заборгованості за договором 

споживчого кредиту.  

Враховуючи зазначені обставини, в справах, що виникають з кредитних 

правовідносин такої категорії, суди не з’ясовують чи не бажають сторони 

звернутися для вирішення спору до третейського суду, незважаючи на те, що 

такий обов’язок суду передбачений частиною першою статті 173 ЦПК. 

З метою усунення цього недоліку пропонуємо частину першу статті 173 

ЦПК після слів «або звернутися для вирішення спору до третейського суду» 

доповнити словами «за винятком непідвідомчих йому справ». 

На даному етапі судового розгляду позивач може відмовитись від позову 

(стаття 174 ЦПК). Аналіз судової практики свідчить, що в справах, які викають з 

кредитних правовідносин, позивачі досить рідко відмовляються від позову, а 

випадки відмови від позову, які зустрічаються, пов’язані переважно з 

добровільною сплатою відповідачами заборгованості. 

Так, ухвалами Радивилівського районного суду Рівненської області від 

13 липня 2015 року у справі за позовом Кредитної спілки «Самопоміч» до 

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 про стягнення заборгованості за кредитним договором, 
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Іллічівського районного суду  м. Маріуполя від 20 липня 2015 року  у справі за 

позовом Кредитної спілки «Кредитсталь» до ОСОБА_1 про стягнення 

заборгованості за кредитним договором та Млинівського районного суду 

Рівненської області від 21 липня 2015 року у справі за позовом Кредитної спілки 

«Самопоміч» до ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за 

кредитним договором прийнято відмову від позовів та закрито провадження у 

зазначених справах у зв’язку з відмовою представників позивачів від позовів на 

підставі добровільної сплати відповідачами заборгованості [212]. 

Відповідно до частини другої статті 175 ЦПК сторони можуть укласти 

мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну заяву. Мирова угода 

укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок 

і може стосуватися лише прав та обов’язків сторін та предмета позову (частина 

перша статті 175 ЦПК). 

В справах, що виникають з кредитних правовідносин, сторони укладають 

мирові угоди, як правило, на умовах зменшення кредитором суми заборгованості, 

відмови від стягнення пені, штрафних санкцій тощо, а позичальники (поручителі) 

приймають на себе зобов’язання сплатити погоджену суму заборгованості у 

визначеному порядку та у встановлені строки. 

Так, наприклад, ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської 

області від 13 березня 2015 року було визнано мирову угоду, укладену між 

сторонами та закрито провадження у справі за позовом Кредитної спілки 

«Кредит-Експерт» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 про стягнення боргу за 

кредитним договором. У мировій угоді Кредитна спілка зменшила розмір боргу 

на суму пені та відмовилась від відшкодування витрат на правову допомогу 

[196]. 

Ухвалою Апеляційного суду Житомирської області від 23 березня 

2015 року було визнано мирову угоду, укладену між сторонами та закрито 

провадження у справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до ОСОБА_1, 

Коростенського районного сектору Державної міграційної служби України в 

Житомирській області про звернення стягнення на майно, виселення та зняття з 
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реєстраційного обліку. У мировій угоді ПАТ «КБ «ПриватБанк» фактично вдвічі 

зменшило суму заборгованості (з 487 056,14 грн. до 235 589, 63 грн.), відповідачі 

погодились з тим, що збільшення банком розміру процентної ставки було 

правомірним [187].  

Вирішуючи питання про прийняття відмови від позову, визнання мирової 

угоди суд повинен перевірити наявність у представника позивача процесуальних 

прав на вчинення таких дій та роз’яснити наслідки закриття провадження у 

справі у зв’язку з відмовою від позову та укладанням морової угоди, визначені 

частиною третьою статті 206 ЦПК. 

Після доповіді у справі суд заслуховує пояснення осіб, які беруть участь у 

справі, в послідовності відповідно до вимог статті 176 ЦПК. Як випливає з 

частини другої статті 57 ЦПК, пояснення осіб, які беруть участь у справі, не є 

засобом доказування у цивільному судочинстві, а мають лише інформативне 

значення. За допомогою пояснень осіб, які беруть участь у справі, суд отримує 

інформацію щодо справи, яка розглядається, визначає коло фактів, які підлягають 

встановленню, а також визначає межі судового дослідження [94, с. 364]. 

В. І. Тертишніков вважає, що допит сторін, третіх осіб та їх представників 

як свідків суперечить засадам цивільного судочинства, перш за все, 

диспозитивності та змагальності і принципу уніфікації процесуальних норм, 

оскільки в інших процесуальних законах (Господарський процесуальний кодекс 

України, Кодекс адміністративного судочинства України) пояснення сторін, 

третіх осіб та їх представників є самостійним засобом доказування [179, с. 136]. 

Проте, не можна погодитися з такою думкою, оскільки при використанні 

пояснень сторін, як засобу доказування, можуть виникати проблеми, пов’язані із 

забезпеченням їх достовірності, оскільки юридична заінтересованість сторін у 

вирішенні справи у багатьох випадках може означати наявність у них мотиву до 

необ’єктивного викладення фактів (обставин). Тому визначивши, що пояснення 

сторін є доказом лише в разі їх допиту як свідків, законодавець, намагався 

посилити відповідальність учасників процесу за зловживання своїми 

процесуальними правами, зокрема, в частині дачі ними неправдивих пояснень 
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суду [6]. 

Після дачі пояснень суд встановлює порядок з’ясування обставин, на які 

сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, та порядок 

дослідження доказів, якими вони обґрунтовуються.  

На стадії судового розгляду дослідження доказів є однією з найважливіших 

процесуальних дій та зводиться до безпосереднього їх сприйняття судом та 

особами, які беруть участь у справі, з дотриманням правил належності доказів та 

допустимості засобів доказування [94, с. 366].  

Після закінчення з’ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд 

переходить до судових дебатів, які складаються з промов осіб, які беруть участь у 

справі. Порядок проведення судових дебатів передбачений статтею 193 ЦПК. 

Судові дебати – це виступ осіб, які беруть участь у справі, та їхніх 

представників, під час яких вони, як правило, ще раз доносять до суду свою 

позицію відносно позовних вимог, які є предметом судового розгляду; 

висловлюють свою точку зору стосовно досліджених у судовому засіданні 

доказів; просять суд про задоволення позову або про відмову в його задоволенні. 

Порівнюючи точки зору і доводи, висловлені в судовому засіданні під час 

дебатів, суд отримує можливість більш правильно розібратися у фактичних обста-

винах справи і ухвалити на підставі цього законне, обґрунтоване та справедливе 

рішення. Таким чином, оцінка доказів особами, які беруть участь у справі, сприяє 

всебічній та об’єктивній оцінці доказів судом, дозволяє суду оцінити докази з 

урахування думки цих осіб. 

Практика розгляду та вирішення судами справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, свідчить про те, що судові дебати найчастіше спрощуються. Як 

правило, сторони обмежуються проханням до суду наступного змісту: «Прошу 

задовольнити мою позовну заяву», «Прошу відмовити у задоволенні позову». 

Після судових дебатів суд виходить до нарадчої кімнати для ухвалення рішення, 

оголосивши орієнтовний час його проголошення. 

У зв’язку з тим, що справи, які виникають із кредитних правовідносин, є по 

своїй суті складними та потребують тривалого часу для обґрунтування висновків 



136 

 

суду, в тому самому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, суди, як 

свідчить судова практика, проголошують лише вступну і резолютивну частини 

рішення, а складання повного рішення відкладається на строк не більш як п’ять 

днів з дня закінчення розгляду справи у відповідності до вимог частини третьої 

статті 209 ЦПК. 

З аналізу досліджених справ даної категорії вбачається, що суди видають 

особам, які брали участь у справі і були присутні у судовому засіданні, копії 

судового рішення із викладом вступної та резолютивної частин після його 

проголошення. В матеріалах справ містяться розписки цих осіб про отримання 

копій таких рішень. 

Частиною другою статті 222 ЦПК передбачено негайну видачу копій таких 

судових рішень. Але на практиці з цим виникають труднощі, оскільки для 

виготовлення копії судового рішення та її оформлення (друк, підписи, завірення 

печаткою суду) потрібен певний час. Суди з об’єктивних причин позбавлені 

можливості негайної видачі таких копій, а тому цей законодавчий припис часто 

виконується протягом однієї години (а не негайно). Як показує практика у зв’язку 

з необхідністю очікування виготовлення копії судового рішення особи, які не 

задоволені ухваленим судовим рішенням, обвинувачують суди в порушені 

припису щодо негайної видачі копій судових рішень (частина друга статті 222 

ЦПК). 

З метою усунення таких порушень пропонуємо внести зміни до частини 

другої статті 222 ЦПК, замінивши слова «негайно» на слова «протягом однієї 

години». 

 

3.2. Особливості процесу доказування у справах, що виникають з 

кредитних правовідносин 

 

Доказовий процес має велику значимість через його важливість для 

вирішення кожної справи і загальнообов’язковість, оскільки без належного 

підтвердження необхідних обставин особа не отримає бажаного результату та не 
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зможе повною мірою використати надані державою юрисдикційні гарантії 

захисту прав, свобод та інтересів осіб у разі їх порушення, невизнання або 

оспорення [71, с. 83]. 

Як зазначав Є. В. Васьковський «Суд не має права вірити сторонам на 

слово. Він не може задовольнити позовну вимогу на тій підставі, що вважає 

позивача чесною людиною, яка неспроможна пред’явити неправомірну вимогу, і 

так само не може відмовити в позові, керуючись тим, що заперечення відповідача 

заслуговують на увагу через його моральні якості та повну довіру. Суд бере до 

уваги заяви й твердження сторін лише в тій мірі, у якій встановлена їхня 

істинність. Доказування в процесуальному сенсі являє собою встановлення 

істинності тверджень сторін перед компетентним судом у передбаченій законом 

формі» [25, с. 94]. 

В момент відкриття провадження у справі знання судді про фактичні 

обставини існують у формі ймовірного знання: юридично значимі факти, з якими 

норми матеріального права пов’язують правові наслідки, виникають і існують до 

процесу, тому суд не може отримати знання про них безпосередньо без доказів і 

доказування [184, с. 69]. 

Так, М. К. Трєушніков визначає судове доказування як врегульований 

нормами цивільного процесуального права шлях (перехід) від можливих суджень 

до істинних знань, що забезпечує винесення законних та обґрунтованих рішень у 

судах загальної юрисдикції [182, с. 30]. 

У сучасних наукових працях сформульовано декілька різних підходів до 

визначення поняття доказування у цивільному судочинстві: 1) як процесуальної 

діяльності суду та осіб, які беруть участь у справі [171, с. 123; 182, с. 36; 152, 

с. 92]; 2) як процесуальної діяльності осіб, які беруть участь у справі [89, c. 582; 

63, с. 47; 36, с. 165]; 3) як різновиду судового пізнання [44, с. 82; 218, с. 34–35; 68, 

с. 216]. 

На нашу думку, кожен з таких підходів до розуміння судового доказування 

не відображає в повній мірі його суть, оскільки судове доказування у цивільному 

процесі є складним, багатоаспектним, комплексним явищем.  



138 

 

Вважаємо обґрунтованими висновки О. О. Грабовської, що беручи до уваги 

основні теоретичні висновки та погляди про сутність судового доказування та 

його мету, положення цивільного процесуального законодавства, можна виділити 

основні характерні риси, ознаки доказування у цивільних справах: 1) діяльність 

по доказуванню є процесуальною за своєю юридичною природою, оскільки 

здійснюється у зв’язку з розглядом та вирішенням цивільної справи у суді; 

2) метою судового доказування є обґрунтування вимог та заперечень особами, які 

беруть участь у справі, повне, всебічне та об’єктивне з’ясування обставини 

справи, ухвалення законного та обґрунтованого рішення судом; 3) доказування у 

цивільних справах урегульоване масивом законодавчих актів; 4) ґрунтується 

доказування на реалізації суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин 

найважливіших принципів цивільного судочинства; 5) здійснюється доказування 

усіма суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин, хоча і з різною метою, 

юридичними підставами та наслідками тощо; 6) доказування у цивільних справах 

характеризується стадійністю (послідовністю) тощо [31, с. 14]. 

Таким чином, судове доказування є різновидом судового пізнання, яке 

поєднує розумову і практичну (процесуальну) діяльність його суб’єктів і 

спрямоване на досягнення відповідності висновків суду фактичним обставинам 

справи в їх юридичному значенні, що здійснюється за допомогою доказів у 

визначеній законом процесуальній формі [231, с. 70]. 

Процес доказування у справах, що викають з кредитних правовідносин, 

тісно пов’язаний з поняттям «докази». Відповідно до частини першої статті 57 

ЦПК доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює 

наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення 

сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. 

У науці цивільного процесуального права питання визначення поняття 

«докази» довгий час залишалось дискусійним, що призвело до формування трьох 

основних концепцій розуміння судових доказів: 

1) докази – це тільки фактичні дані (відомості про факти); 

2) докази як поєднання фактичних даних (відомостей про факти) і засобів 
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доказування; 

3) докази як фактичні дані (відомості про факти) і засоби доказування, які в 

залежності від контексту можуть розумітися як докази (теорія подвійного 

розуміння судового доказу) [72, с. 99-100]. 

Між фактичними даними і засобами доказування наявні відмінності: 

фактичні дані є змістом судового доказу, а засоби доказування – його формою. 

Нерозривний зв’язок форми і змісту доказу означає, що в будь-якому засобі 

доказування повинні міститися фактичні дані, а з іншого боку – фактичні дані 

можуть бути отримані судом тільки за допомогою визначених законом засобів 

доказування. Засоби доказування, що не містять відомостей про факти, або ті, що 

містять відомості, отримані не з визначених законом джерел, сили доказу не 

мають [38, с. 211]. 

Актуальним є питання обов’язків по доказуванню у справах, що виникають 

з кредитних правовідносин. Внаслідок посилення змагальності в сучасному 

цивільному процесі обов’язок доказування покладається на сторони, які є 

основними суб’єктами доказування. У процесі вони наділені правом захищати 

свою позицію, отже, від їх розсуду залежить, подавати докази чи ні. Обов’язок 

довести укладення кредитного договору, виходячи із загального правила 

розподілу обов’язків по доказуванню, покладається на позивача. Відповідач, який 

не визнає факт підписання ним кредитного договору, посилається на повні або 

часткові повернення суми кредиту та (або) сплату процентів, повинен довести 

дані обставини. Закінчення строку кредиту і періоди прострочення повернення 

позичальником суми кредиту та (або) сплати відсотків як факти загальновідомі, 

пов’язані з обчисленням строку, доказуванню не підлягають. 

Наявність або відсутність даних фактів визначається відповідними 

доказами, з урахуванням правил належності доказів і допустимості засобів 

доказування. 

Згідно з пунктом 27 постанови Пленуму ВСУ від 12 червня 2009 року № 2 

«Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді 

справ у суді першої інстанції», виходячи з принципу процесуального рівноправ’я 
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сторін та враховуючи обов’язок кожної сторони довести ті обставини, на які вона 

посилається, необхідно в судовому засіданні дослідити кожний доказ, наданий 

сторонами на підтвердження своїх вимог або заперечень, який відповідає вимогам 

належності та допустимості доказів. 

Якщо принцип належності доказів, забезпечення якого безпосередньо 

залежить від правильного визначення предмета доказування, характеризує зміст 

доказів, то принцип допустимості доказів характеризується дотриманням їх 

процесуальної форми. 

У частині другій статті 57 ЦПК закріплено вичерпний перелік засобів 

доказування. Фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або 

відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших 

обставин, що мають значення для вирішення справи (докази) встановлюються на 

підставі: 1) пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як 

свідків; 2) показань свідків; 3) письмових доказів; 4) речових доказів, зокрема 

звуко- і відеозаписів; 5) висновків експертів. 

Відповідно до частини першої статті 62 ЦПК сторони, треті особи та їхні 

представники за їх згодою можуть бути допитані як свідки про відомі їм 

обставини, що мають значення для справи. 

Відповідно до статті 63 ЦПК показання свідка – це повідомлення про відомі 

йому обставини, які мають значення для справи. Не є доказом показання свідка, 

який не може назвати джерела своєї обізнаності щодо певної обставини. У свою 

чергу, як випливає із змісту частини першої статті 50 ЦПК, свідком може бути 

кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи. 

Безсумнівно, для того, щоб показання свідка були визнані джерелом 

доказування, суд повинен ретельно перевіряти джерело отримання ним 

інформації, а також характер відносин, що склалися між ним та іншими особами, 

що беруть участь у процесі. 

В справах, що виникають з кредитних правовідносин, зокрема в яких 

позичальник не визнає факт укладання кредитного договору, отримання грошових 

коштів тощо, останній може заявляти клопотання про допит його в якості свідка. 
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Але одних лише показань особи про непідписання кредитного договору або 

неотримання коштів недостатньо для доведеності цих фактів.  

Тому у справах даної категорії пояснення сторін, третіх осіб, їхніх 

представників, допитаних як свідків, та показання свідків не мають вирішального 

значення без їх підтвердження належними письмовими доказами чи висновками 

експерта. 

Слід зазначити, що розгляд справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, неможливий без дослідження письмових доказів.  

Відповідно до частини першої статті 64 ЦПК письмовими доказами є будь-

які документи, акти, довідки, листування службового або особистого характеру 

або витяги з них, що містять відомості про обставини, які мають значення для 

справи. 

На думку М. Й. Штефана необхідно закріпити у вказаній статті наступне 

визначення письмових доказів, яке більш детально розкриває форму та зміст 

письмових доказів: «Письмові докази – це виконані на предметі в будь-який 

спосіб письмові знаки, об’єднані у відповідну систему і структуру, в яких 

виражені думки (ідеї), що вміщують інформацію (повідомлення) про обставини, 

які мають значення для справи [232, с. 300-301]. 

Письмовими доказами, тобто документами, що містять відомості про 

обставини, які мають значення безпосередньо для розгляду справ, що виникають з 

кредитних правовідносин, в першу чергу, є кредитний договір, договір про 

відкриття кредитної лінії, договір поруки, застави/іпотеки; ліцензія на здійснення 

банківських операцій; банківські виписки; видатковий касовий ордер або інший 

платіжний документ, що засвідчує отримання позичальником суми кредиту; 

довідки з фінансовими розрахунками (наприклад, розрахунок заборгованості за 

кредитним договором з окремим зазначенням суми основного боргу, 

прострочених сплатою відсотків на суму кредиту та/або неустойки); довідки 

банків про ставки банківського відсотка на день пред’явлення позову чи день 

ухвалення рішення суду; листи-попередження до боржника; акти службової 

перевірки у фінансовій установі тощо. 
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Так, при вирішенні спорів про визнання кредитного договору недійсним 

суди мають враховувати вимоги, додержання яких є необхідним для чинності 

правочину (статті 215, 1048–1052, 1054–1055 ЦК). Зокрема, відповідно до статті 

1055 ЦК кредитний договір обов’язково має укладатись у письмовій формі [142]. 

 Відповідно до частини другої статті 64 ЦПК письмові докази, як правило, 

подаються в оригіналі. Але у справах, що виникають з кредитних правовідносин 

письмові докази, зазвичай, подаються в копіях, посвідчених належним чином. І 

лише за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, суд може витребувати їх 

оригінали. Оригінали письмових доказів (кредитний договір, договір поруки, 

договір іпотеки (застави), фінансово-бухгалтерські документи про видачу або 

перерахунок кредитором коштів тощо) витребовуються судом у випадках, коли в 

матеріалах справи не міститься належним чином посвідчена копія документу та у 

випадку вирішення судом клопотання про призначення судово-почеркознавчої 

експертизи. При розгляді справ даної категорії суд часто відмовляє в задоволені 

клопотання про витребування оригіналу письмового доказу для дослідження, 

оскільки матеріали справи містять належну копію цього документа. 

Фінансові або банківські установи часто замість допустимих засобів 

доказування, користуючись процесуальною необізнаністю позичальників, 

обґрунтовують свої позовні вимоги розрахунками заборгованості або ж довідками 

про заборгованість, які жодним чином не можуть підтвердити ні факт виконання 

договору кредиту з боку банку (видача коштів, зарахування на рахунок тощо), а ні 

факт часткового виконання договірних зобов’язань позичальником.  

Так, наприклад, на підтвердження своїх вимог банки надають копії заяв на 

видачу готівкових коштів, які не містять, ні підпису позичальника, ні печатки 

банку. Судам необхідно враховувати, що порядок видачі коштів у готівковій та 

безготівковій формах регламентовано постановою Правління НБУ від 14 серпня 

2003 року № 337 «Про затвердження Інструкції про касові операції в банках 

України» [132], яка визначає зразки касових документів, на підставі яких 

проводиться прийом та видача готівкових коштів. Бланки касових документів 

виготовляються згідно зі зразками друкарським способом або з використанням 
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комп’ютерної техніки з відображенням обов’язкових реквізитів, передбачених 

інструкцією. 

Таким чином, довідки та розрахунки, які часто надаються банками, для 

підтвердження виконання умов видачі кредиту, розміру заборгованості, не є 

касовими документами, суперечать вимогам статті 9 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [118], а тому не можуть 

бути належними доказами у цій категорії справ. 

Так, рішенням Іллічівського міського суду Одеської області було 

відмовлено в задоволенні позову ПАТ КБ «Приватбанк», оскільки розрахунок 

заборгованості, наданий як письмовий доказ, не відповідав вимогам статей 57-58 

ЦПК, не містив підписи відповідача, не був документом бухгалтерського обліку 

або квитанцією і не міг свідчити про використання платіжної картки. Крім того, в 

рішенні було зазначено, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях 

[163]. 

Слід зазначити, що у справах, що виникають з кредитних правовідносин, 

досить часто позови пред’являють правонаступники первісних кредиторів у 

зв’язку з переуступкою права вимоги. Докази, подані позивачем на підтвердження 

права такої вимоги, часто є неналежними або взагалі відсутні. 

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси було задоволено позов 

ПАТ «Дельта-Банк» про стягнення заборгованості [166]. При цьому судом не було 

враховано, що відповідний кредитний договір було укладено між відповідачем та 

ПАТ «Український промисловий банк», який передав (відступив) ПАТ «Дельта-

Банк» право вимагати від боржників повного, належного та реального виконання 

обов’язків за кредитними та забезпечувальними договорами. 

Представником позивача не було надано жодного належного та 

допустимого доказу відповідно до статей 57-59 ЦПК, які б підтверджували факт 

відступлення ПАТ «Дельта-Банк» права вимоги за договором кредиту. Позов 

ПАТ «Дельта-Банк» було задоволено, а рішення ухвалено з неправильним 

застосуванням норм матеріального права та з порушенням норм процесуального 

права.  
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Дане рішення було скасовано рішенням Апеляційного суду Одеської 

області від 17 лютого 2014 року [161].  В позові ПАТ «Дельта Банк» зазначало, 

що відповідно до договору про передачу активів та кредитних зобов’язань, 

укладеного 30 червня 2010 року між ТОВ «Укрпромбанк», ПАТ «Дельта Банк» та 

НБУ, ПАТ «Дельта Банк» набуло права вимоги по кредитному договору № 651-

013/ФКВ-08 від 01 вересня 2008 року, укладеному між ТОВ «Укрпромбанк» та 

відповідачем. Однак, до позовної заяви було додано лише копію вказаного 

договору про передачу активів та кредитних зобов’язань від 30 червня 2010 року, 

в пункті 1.7. якого вказано, що перелік кредитних та забезпечувальних договорів, 

які підлягають передачі на підставі цього договору, наведений в додатку № 2 до 

цього договору. Проте, такий додаток в матеріалах справи був відсутній, а тому 

суд дійшов висновку про відсутність доказів того, що до ПАТ «Дельта Банк» 

перейшло право вимоги по вказаному кредитному договору та, що позивач має 

право вимоги до відповідача. 

Таким чином, у випадках пред’явлення позовів правонаступниками 

первісних кредиторів, з метою доведення наявності у них права такої вимоги 

правонаступники мають подати належні докази, а саме посвідчені належним 

чином копії договору про переуступку права вимоги та витягу з додатку до цього 

договору, який підтверджує передачу права вимоги саме за цим кредитним 

договором. 

Актуальними є питання судового розгляду справ щодо захисту прав 

позичальників валютних кредитів, а саме процесу доказування у справах даної 

категорії. 

Так, відповідно до статті 1054 ЦК за кредитним договором банк, або інша 

фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти 

(кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а 

позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. Порядок та 

умови надання кредиту визначаються кредитним договором, що складається з 

пунктів, які є обов’язковими для виконання відповідно до статті 628 ЦК. 

Проте, банки або інші фінансові установи доводять обставину виконання 
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порядку видачі валютних кредитних коштів, посилаючись на письмові докази, які 

не завжди засвідчують ту операцію (порядок), який визначений договором 

кредиту в іноземній валюті та/або національним законодавством. 

Відповідно до підпункту 1.1 пункту 1 розділу ІV Інструкції про ведення 

касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління НБУ від 

01 червня 2011 року № 174 (далі – Інструкція) [131], належним доказом видачі 

готівкової іноземної валюти є заява на видачу готівки.  

Але не завжди заява на видачу готівки свідчить про те, що була видана саме 

іноземна валюта. Тут необхідно звертати увагу на рахунки, за якими проходила 

вказана операція. 

Так, під час розгляду однієї справи, як доказ, який нібито засвідчував 

видачу коштів в іноземні валюті, було надано заяву на видачу готівки. Проте, 

рахунок, з якого йшла видача коштів, був внутрішнім обліковим рахунком банку 

№ 2203. З нього перераховувалися кошти на рахунок каси банку № 1001 [133] з 

подальшою видачею позичальнику готівкової валюти. Тобто позичальник 

отримав кредитні кошти в іноземній валюті без відкриття рахунку. 

Відповідно до підпунктів 3.2, 3.4 пункту 3 розділу ІV Інструкції банк (філія, 

відділення) здійснює видачу з операційної каси: 

– готівки іноземної валюти за заявою на видачу готівки фізичним особам з 

їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку, а 

також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на 

інкасо. 

– готівки  національної  валюти  за заявою на видачу готівки фізичним  

особам  з  поточних, вкладних  (депозитних)  рахунків  та  переказу без відкриття 

рахунку, за операціями з клієнтами (видача кредиту, відшкодування сумнівних 

банкнот, які за результатами дослідження визнані справжніми, інше). 

Тобто, за заявою на отримання готівки фізичним особам без відкриття 

поточного рахунку можна отримати виключно переказ в іноземній валюті, або ж 

кредит у гривні, що не було враховано судом [80]. 

Таким чином, необхідно уважно досліджувати такий письмовий доказ, як 
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заява на видачу готівки, а саме з якого рахунку кошти надійшли; з якого рахунку 

кошти були видані; чи відповідає порядок видачі кредиту порядку, визначеному у 

договорі, а також чи передбачає національне законодавство такий спосіб видачі 

готівкової іноземної валюти, який відображений у заяві на видачу готівки. 

Що стосується речових доказів, то при вирішенні цивільних справ даної 

категорії вони використовуються обмежено і в основному є предметами спору. 

Крім письмових доказів, важливим засобом доказування при розгляді справ, 

що виникають з кредитних правовідносин, є висновок експерта. Це стосується 

доведення факту підробки договору, фінансово-бухгалтерських документів, 

зокрема підпису, або факту вчинення правочину особою, яка перебувала в стані 

тимчасової недієздатності, спростування розміру заборгованості тощо. 

Згідно з позицією ВССУ висновок про тимчасову недієздатність сторони 

такої угоди слід робити, насамперед, на основі доказів, які свідчать про 

внутрішній, психічний стан особи в момент вчинення правочину. Хоча висновок 

експерта є лише одним із доказів у такій справі, і йому слід давати належну 

оцінку в сукупності з іншими доказами, будь-які зовнішні обставини (показання 

свідків про поведінку особи тощо) мають лише побічне значення для 

встановлення того, чи була здатна особа в конкретний момент вчинення 

правочину розуміти значення своїх дій та/або керувати ними [59]. 

На стадії судового розгляду цивільних справ дослідження доказів та їх 

джерел є необхідною передумовою їх оцінки. Лише з аналізу доказів судом 

можуть бути зроблені правильні логічні висновки. Дослідження доказів 

проявляється в їх перевірці, з’ясуванні їх повноти, достовірності, достатності, 

допустимості, належності [37]. 

Оцінка доказів представляє собою розумову, логічну діяльність, яка веде до 

переконання суду щодо допустимості, належності, достовірності, значення 

кожного доказу та достатності їх сукупності для встановлення обставин, що 

мають значення для справи.  

Слід погодитись із Решетніковою І. В., яка вважає, що для пізнання того чи 

іншого факту суд повинен правильно визначити докази, які стосуються цього 
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факту, всебічно їх дослідити та правильно оцінити. Виявлення суперечливих, 

взаємовиключних відомостей свідчить про недостовірність доказів. І тільки 

оцінка всіх зібраних і досліджених доказів здатна виявити суперечливість 

окремих із них, тобто визначити недостовірний доказ [174, c. 19]. 

Матюшин Б. Т. справедливо відмічає, що значення оцінки доказів, яка 

дається тим чи іншим суб’єктом, не однакове як для окремих стадій провадження 

по справі, так і для всього процесу в цілому. Різниця в значенні оцінки, на думку 

автора, полягає в двох моментах і залежить від: 1) процесуального положення 

суб’єкту оцінки; 2) стадії процесу, в якій провадиться оцінка доказів, а точніше від 

тієї задачі, для досягнення якої провадиться оцінка [79]. 

Особливе значення має оцінка доказів саме на стадії судового розгляду, 

оскільки під час судових дебатів сторони та інші особи, які беруть участь у справі, 

дають оцінку уже дослідженим доказам. Однак оцінка доказів особами, які беруть 

участь у справі, відрізняється від оцінки доказів судом. Відповідно до статті 212 

ЦПК, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на 

всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин 

справи в їх сукупності, керуючись законом. Оціночна думка суду про докази 

впроваджується в зміст судового рішення, в його мотивувальну частину (частина 

четверта статті 212 ЦПК). 

Вважаємо за доцільне звернути увагу на те, що процесуальні особливості 

розгляду справ, що виникають у кредитних правовідносинах, неможливо 

розглядати, не враховуючи особливостей застосування норм матеріального 

законодавства, яке регламентує відповідні відносини. На користь такому 

твердженню свідчить і фактор існування однотипних справ при розгляді спорів у 

кредитних правовідносинах. Очевидним, є те, що при розгляді однотипних справ 

суддя має враховувати індивідуальну специфіку кожної справи (обставини 

справи, коло доказів тощо), проте поряд з внутрішнім переконанням враховувати і 

підходи до вирішення такої категорії справ іншими судами. До цього спонукає і 

конституційна засада рівності громадян перед законом і судом, яка з-поміж 

іншого покликана унеможливити різні підходи до застосування правових норм в 
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однакових або подібних ситуаціях. Іншими словами, неприпустимими є випадки, 

при яких суддя в одних обставинах вбачатиме підставу для визнання недійсним 

кредитного договору, а інший суддя – ці ж обставини вважатиме недостатніми 

для визнання відповідного договору недійсним.  

В якості прикладу можемо навести спори кредиторів та позичальників, які 

були зумовлені позовними вимогами останніх про визнання недійсними 

кредитних договорів з тих підстав, що такий договір його стороною було вчинено 

під впливом тяжкої для неї обставини і на вкрай невигідних умовах. Відповідні 

позовні вимоги ґрунтуються на положеннях цивільного законодавства, а саме 

статті 233 ЦК, відповідно до якої 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.  

Апелювання до цитованого законодавчого положення було досить 

поширеним у судовій практиці. При цьому, результати аналізу судових рішень 

свідчать про те, що фактичними обставинами, які використовувались для 

обґрунтування відповідної правової підстави, були зокрема такі.  

Згідно з ухвалою Апеляційного суду Київської області від 24 лютого 

2012 року позивач звернувся до суду з позовом про визнання недійсним 

кредитного договору з підстав, передбачених статтею 233 ЦК, обґрунтовуючи 

свої вимоги зокрема існуванням тяжких обставин та вкрай невигідних умов 

договору. Під тяжкими обставинами позивач зазначила смерть сина, що в 

подальшому призвело до того, що вона перебувала у надзвичайно пригніченому 

психологічному стані та депресії; перебування її будинку в іпотеці, а також 

існування реальної загрози втратити його, що у свою чергу призведе до 

відсутності місця проживання; наявність кредиту в банку, який було отримано без 

її відома законним чоловіком, користуючись її безпорадним станом, що виник у 

зв’язку з болючою втратою дитини; наявність значних боргів перед 

контрагентами підприємства, яке приносило значний дохід (при цьому фактично 

у розвиток цього підприємства було зроблено значний її вклад), і доведення його 

майже до банкрутства. У свою чергу, існування вкрай невигідних умов позивачка 
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обґрунтовувала фактом отримання кредиту у розмірі 300 000 доларів США зі 

строком повернення у п’ять років – занадто велику суму коштів, яку майже 

неможливо повернути фізичній особі, розмір всіх доходів якої не перевищує 

середньостатистичного (від 1000 до 1800 доларів США); за користування 

кредитом вона повинна сплачувати 15 %, в той час, як середньозважена 

відсоткова ставка за користування кредитом на дату укладення правочинів 

становила 11 %; у разі прострочення сплати кредиту в якості штрафних санкцій 

застосовується порядок погашення заборгованості, в якому спершу погашається 

заборгованість по нарахованих відсотках і лише після погашення заборгованості 

відсотків починається погашення сум за «тіло кредиту». Така умова фактично 

призводить до того, що боржник довічно сплачуватиме кошти для погашення 

відсотків, які нараховуються кожний день, навіть не маючи можливості погасити 

«тіло кредиту» для зменшення його розміру, чим було б зменшено розмір сум для 

сплати відсотків.  

Не погоджуючись із аргументами апеляційної скарги та залишаючи рішення 

суду першої інстанції без змін, Апеляційний суд Київської області в основу свого 

рішення поклав положення статті 627 ЦК, відповідно до якої сторони є вільними в 

укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з 

урахуванням вимог ЦК, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового 

обороту, вимог розумності та справедливості. Також в ухвалі суду апеляційної 

інстанції зазначено, що посилання позивача на те, що правочин вчинено нею під 

впливом тяжких для неї обставин і на вкрай невигідних умовах, суд вірно вважав 

безпідставними, оскільки позивачка не надала суду переконливих та безспірних 

доказів в обґрунтування заявлених вимог в тому, що вона свідомо вчиняла 

кабальний правочин на вкрай невигідних для себе умовах, однак вимушена була 

це зробити під впливом тяжких обставин [188].  

Натомість судовій практиці відомі випадки, при яких було необґрунтовано 

визнано наявність вкрай невигідних умов договору підставою для визнання його 

недійсним.  

Так, рішенням Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 
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28 грудня 2012 року було визнано недійсною додаткову угоду до договору 

іпотечного кредиту, відповідно до якої було змінено валюту кредиту на долари 

США у сумі 54 368,06 та розмір відсотків на 1,17 % на місяць з підстав її 

укладання на вкрай невигідних для позивача умовах під впливом тяжких 

обставин. 

Рішенням Апеляційного суду Київської області від 12 березня 2013 року 

скасовано рішення суду першої інстанції і ухвалено нове рішення, яким у 

задоволенні позову про визнання додаткової угоди до договору про іпотечний 

кредит недійсною відмовлено.  

Обґрунтовуючи своє рішення суд апеляційної інстанції зазначив, що у 

порушення вимог статті 60 ЦПК матеріали справи не містять жодних доказів, які 

б свідчили про те, що позивач підписав додаткову угоду на вкрай невигідних для 

себе умовах під впливом тяжких обставин. Посилання позивача в обґрунтування  

своїх позовних вимог на світову фінансову кризу та зменшення доходів від 

підприємницької діяльності, складний майновий стан у зв’язку з необхідністю 

утримувати сім’ю та батьків похилого віку не можуть бути підставою для 

задоволення позову, оскільки ці обставини не можуть розцінюватись як вкрай 

тяжкі у розумінні положень статті 233 ЦК, ці обставини існували і на час 

укладання основного договору, який відповідачем виконаний, а позивачем не 

оспорювався [157]. 

При цьому, необхідно зауважити, що здебільшого суди оцінюють 

аргументацію про невигідність умов договору як спосіб уникнути передбаченої 

цивільним законодавством відповідальності за порушення зобов’язань.  

Процесуальний закон закріплює ряд принципів оцінки доказів судом:  

1) Суд вільний в оцінці доказів. Ніякі докази не мають заздалегідь 

встановленої сили. Свобода в оцінці доказів гарантується законом (незалежність 

суддів, процесуальна самостійність); 

2) Оцінка доказів здійснюється за внутрішнім переконанням суддів. 

Внутрішнє переконання судді – це такий стан його свідомості і почуттів, коли він 

вважає зібрані по справі докази достатніми і належним чином перевіреними для 
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безпомилкового висновку у справі, впевнений у правильності своїх висновків і 

готовий до ухвалення рішення на підставі отриманих знань; 

3) Оцінка доказів має бути заснована на розгляді всіх обставин справи в їх 

сукупності і викладена у формі мотивованого висновку про те, чому одні докази 

покладені в основу рішення, а інші оцінені критично;  

4) При оцінці доказів суд керується законом і правосвідомістю [45, с. 134].  

Таким чином, при оцінці доказів суд не повинен віддавати у процесі 

доказування пріоритетну роль окремим доказам, а зіставляти їх з іншими 

доказами для формування більш об’єктивної картини встановлених обставин 

справи. 

Оцінка доказів судом виступає підставою для прийняття ним відповідного 

за змістом акта застосування права, який носить обов’язковий, владний характер, 

втілений в мотивувальній частині рішення суду [232, c. 275]. 

Аналізуючи вищенаведене, приходимо до висновку, що процес доказування 

у справах, що виникають з кредитних правовідносин, має свої особливості. 

Правильне визначення предмета доказування, кола доказів і правильна оцінка 

доказів у справах даної категорії має практичне значення, оскільки від цього 

залежить ухвалення законного та обґрунтованого рішення. Недотримання 

принципів належності і допустимості письмових доказів, які є основним засобом 

доказування у справах даної категорії, призводить до певного дисбалансу 

цивільно-процесуальних прав сторін, унеможливлює розгляд цивільної справи в 

повному обсязі і перешкоджає всебічному і повному з’ясуванню всіх обставин, 

які мають істотне юридичне значення при вирішенні кредитного спору. 

 

3.3. Судове рішення у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин 

 

Судове рішення є одним з основних інститутів цивільного процесуального 

права і має велике значення у реалізації задач цивільного судочинства. Ухвалення 

та проголошення рішення є завершальною частиною стадії судового розгляду. В 
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судовому рішенні підбивається підсумок процесуальної діяльності, оформлюється 

в письмовому вигляді та доводиться до відома всіх присутніх в залі судового 

засідання позиція самого суду як органу правосуддя по суті вирішуваного спору. 

Значення судового рішення визначається статтею 124 Конституції України, 

згідно якої судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язковими 

до виконання на всій її території. Обов’язковість рішень суду визначена також і як 

одна з основних засад судочинства (частина дев’ята статті 129 Конституції 

України). 

Судове рішення – це загальна назва владних суджень і волевиявлень суду, 

що знаходить своє вираження в процесуальних документах [229, с. 8], які 

відповідно до частини першої статті 208 ЦПК поділяються на такі види, як 

ухвали, рішення, постанови. 

В теорії цивільного процесуального права не існує єдиної точки зору щодо 

визначення поняття судового рішення та його сутності. 

При дослідженні проблеми сутності судового рішення іноді воно 

трактувалося як наказ суду і підтвердження судом наявності або відсутності між 

сторонами відповідних правовідносин. Так С. М. Абрамов вважав, що рішення 

суду – це наказ, звернений до сторін і до всіх інших осіб, державних органів, які 

мають відношення до цієї справи [1]. 

На відміну від С. М. Абрамова, М. А. Гурвич стверджував, що судове 

рішення є за своєю сутністю владним підтвердженням оскарженого 

правовідношення, в судовому рішенні немає особливого (поряд з 

підтвердженням) елементу наказу, який слугує джерелом зобов’язуючої сили 

цивільного суб’єктивного права. Даючи визначення судового рішення, 

М. А. Гурвич зазначав, що судові рішення – це постанови суду першої інстанції, 

якими вирішується правовий спір і дається тим самим відповідь на звернення до 

суду про захист суб’єктивного права або інтересу [42, c. 24-31]. 

Так, М. Г. Авдюков писав, що сутність судового рішення полягає в тому, що 

воно є актом правосуддя, захищає права сторін, правопорядок в державі шляхом 

вирішення судом першої інстанції правових спорів між сторонами по суті. На 
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його думку, судове рішення містить в собі і наказ, і підтвердження, а його 

сутність полягає у захисті прав сторін шляхом підтвердження наявності або 

відсутності правовідносин, взаємних прав та обов’язків сторін і примусі до 

відповідної, вказаної в рішенні, поведінки [3, c. 16]. 

Такої ж точки зору дотримувався і М. Б. Зейдер. Судове рішення, на його 

думку, характеризується тим, що наказ органу держави – суду є наслідком 

наявності в судовому рішенні підтвердження судом наявності або відсутності 

спірних правовідносин між сторонами, наявності або відсутності спірного 

суб’єктивного права позивача або факту, який має юридичне значення. Таке 

підтвердження у судовому рішенні є обов’язковою передумовою наказу, що 

міститься в судовому рішенні [57, c. 20]. 

Д. М. Чечот, підтримуючи точку зору М. А. Гурвича відносно властивості 

судового рішення, дає своє поняття судового рішення як постанови суду, яка 

виноситься з метою завершального встановлення і захисту прав та інтересів цього 

спору у відповідності з дійсними обставинами справи і законами [225].  

В свою чергу, В. І. Тертишніков підкреслив, що судове рішення – це не 

тільки акт правосуддя, але й процесуальний документ, оскільки містить не тільки 

підтвердження і наказ суду, але й ряд даних допоміжного характеру (склад суду, 

час і місце розгляду) [178, c. 141]. 

А. Ф. Клейнман охопив всі види проваджень цивільного судочинства, які 

існували в минулому, і зазначав, що це такі судові постанови, в яких дається 

відповідь суду на основне питання справи, яка розглядається, на позовні вимоги 

сторін, скаргу на дії адміністративних органів, заяву в справах окремого 

провадження [63, c. 120]. Підтверджуючи дану точку зору, деякі процесуалісти 

обґрунтовано звертають увагу і на ту обставину, що судове рішення є джерелом 

права [74, c. 53]. 

Аналізуючи природу судового рішення, П. П. Зaворотько та М. Й. Штефан 

обґрунтовано пропонують розглядати судове рішення як основний і 

найважливіший цивільний процесуальний акт правосуддя, постановлений у 

встановленому законом порядку колегіальним складом суду і спрямований на 
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виконання завдань, поставлених перед цивільним судочинством, в якому від імені 

держави виявляється владна воля суду по суті справи, переданої на його розгляд з 

приводу необхідності захисту прав і охоронюваних законом інтересів громадян і 

організацій, державних і громадських інтересів, зміцнення правопорядку та 

сприяння вихованню членів суспільства в дусі виконання законів [52, c. 13].  

На думку Осокіної Г. Л., рішення суду – це судова постанова, яка містить 

висновки суду першої інстанції про те, чи підлягає задоволенню вимога 

заінтересованої особи про захист порушених або оспорюваних прав, свобод, 

законних інтересів. Таким чином, судове рішення завжди містить відповідь суду 

першої інстанції на головне питання цивільного судочинства: чи має 

заінтересована особа, яка звернулася до суду з позовом, право на отримання 

судового захисту [90, c. 214]. 

Загайнова С. К. визначає судове рішення як акт правосуддя, який забезпечує 

захист прав, свобод і законних інтересів громадян і організацій, в якому 

реалізується основна задача судочинства в судах загальної юрисдикції [53, с. 237]. 

На думку Шиманович О. М., судове рішення у позовному провадженні – це 

процесуальний акт-документ, який ґрунтується на встановлених у судовому 

розгляді фактах і застосуванні норм права, яким вирішуються по суті вимоги 

заінтересованої особи про захист прав, свобод чи інтересів, що набирає законної 

сили у встановленому законом порядку і підлягає виконанню [229, с. 5]. 

Фазикош Г. В. формулює власне визначення поняття судового рішення: 

судове рішення – це акт реалізації судової влади, постановлений у формі 

процесуального акту-документа в межах самостійної (автономної) судової 

процедури, яким справа вирішується по суті і який є частиною правопорядку в 

державі [216, с. 8]. 

Виходячи з наведених визначень, можна зробити висновок, що судове 

рішення в справах, що виникають з кредитних правовідносин – це постановлений 

судом від імені держави акт правосуддя, яким суд на підставі встановлених 

юридичних фактів у відповідності із нормами матеріального і процесуального 

права, забезпечує захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 



155 

 

чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави, а 

також правопорядку в сфері кредитних правовідносин. 

В юридичній літературі судове рішення характеризують певними якостями, 

а саме: 1) судове рішення ухвалюється лише органом судової влади; 2) має 

індивідуальний характер та конкретних адресатів; 3) є юридичним фактом, який 

тягне за собою виникнення, зміну або припинення правовідносин [117, c. 190-

191]. 

Вимоги до судового рішення передбачені законом і поділяються на дві 

групи. Перша група – це вимоги, які пред’являються до змісту судового рішення. 

Пленум ВСУ у постанові від 18 грудня 2009 року № 14 «Про судове 

рішення у цивільній справі» [146, с. 4-9], звертає увагу суддів на те, що рішення 

суду як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист 

гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення 

проголошеного Основним Законом України принципу верховенства права. У 

зв’язку з цим суди повинні неухильно додержуватись вимог про законність і 

обґрунтованість рішення у цивільній справі (частина перша статті 213 ЦПК) . 

Найважливіша вимога, що пред’являється до судового рішення, – 

законність. Чинний ЦПК прямо вказує, які судові рішення є законними: законним 

є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив 

справу згідно із законом (частина друга статті 213 ЦПК).  

Вимога законності судового рішення включає дві складові умови: 

правильне застосування норм матеріального права та дотримання норм 

процесуального права. Формою реалізації норм матеріального права в процесі є 

тільки застосування, а формою реалізації норм процесуального права є виконання, 

використання, дотримання та застосування [65, с. 9]. 

Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного 

судочинства відповідно до статті 2 ЦПК, вирішив справу згідно з нормами 

матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин 

відповідно до статті 8 ЦПК, а також правильно витлумачив ці норми. Якщо спірні 

правовідносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює 
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подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого – суд 

виходить із загальних засад законодавства (аналогія права). 

Заслуговує на увагу думка, висловлена Є. Пушкарьом, що оскільки судове 

рішення є актом правосуддя, то при розгляді та вирішенні справи обов’язковим є 

суворе та точне дотримання процесуального законодавства. Процесуальна форма 

провадження цивільних справ внутрішньо властива  правосуддю й є обов’язковою 

умовою законності рішення, оскільки вона є гарантією права сторін та інших осіб, 

які беруть участь у справі, на судовий захист [150, c. 26]. 

Якщо є суперечності між нормами процесуального чи матеріального права, 

які підлягають застосуванню при розгляді та вирішенні справи, то рішення є 

законним, якщо судом застосовано відповідно до частини четвертої статті 8 ЦПК 

норми, що мають вищу юридичну силу. У разі наявності суперечності між 

нормами законів (кодексів), що мають однакову юридичну силу, застосуванню 

підлягає той з них, який прийнято пізніше. При встановленні суперечностей між 

нормами права, які підлягають застосуванню при розгляді та вирішенні справи, 

суду також необхідно враховувати роз’яснення Пленуму ВСУ, що містяться в 

постанові від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України 

при здійсненні правосуддя» [126]. 

Однією із характерних особливостей розгляду спорів, які виникають з 

кредитних правовідносин та яка характеризує сучасний стан судового розгляду 

справ, що виникають із кредитних правовідносин, є мінливість норм 

матеріального права, які регламентують права та обов’язки суб’єктів відповідних 

правовідносин. Наведена обставина зумовлює необхідність ретельного підходу до 

вирішення питання про дію в часі нормативно-правових актів, які змінюють 

підходи до регламентації кредитних правовідносин. 

Разом із тим, необхідно зауважити, що кардинальна зміна законодавчих 

положень, яка досить часто торкається існуючих правовідносин, насамперед та, 

що виявляється у появі імперативних положень стосовно тих чи інших договірних 

відносин є, очевидно, одним із факторів, який зумовлює звернення осіб за 

захистом своїх прав до суду. Зокрема, на наш погляд, такий стан спричиняється 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1618-15¦st8
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тим, що при відносній чіткості самих змін, які вносить законодавець у 

нормативно-правові акти, дискусійним питанням, яке їх супроводжує, є питання 

про їх темпоральну дію, іншими словами – питання про сферу відносин, на які 

відповідний акт поширює свою дію: на ті, які виникли після його прийняття, на ті, 

які виникли до його прийняття, чи на ті, і на ті.  

В аналізованому контексті звертаємо увагу, зокрема, на Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам 

змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в 

односторонньому порядку», який було прийнято 12 грудня 2008 року та який 

набрав чинності 09 січня 2009 року [121]. Цим законом внесено зміни до ЦК та 

Закону України «Про банки і банківську діяльність» [116], які зумовили появу 

законодавчого положення про те, що встановлений кредитним договором розмір 

процентів не може бути збільшений банком в односторонньому порядку.  

Разом із тим, у судовій практиці у цьому контексті постало питання, яким 

чином відповідне законодавче положення має реалізуватися при розгляді 

конкретних спорів, які виникають з кредитних правовідносин, а саме: чи має воно 

зворотну силу, чи, навпаки, поширюється на відносини, що виникли винятково 

після його прийняття. 

Актуальність цього питання, а також існування випадків неоднакового 

застосування норм, закріплених в згаданому нормативно-правовому акті 

підтверджується тим, що питання дії положення про заборону односторонньої 

зміни умови кредитного договору в часі вирішувалось ВСУ при перегляді судових 

рішень, ухвалених судом касаційної інстанції. Так, в якості прикладу викладеного 

проблемного питання, вважаємо за доцільне звернути увагу на висновок щодо 

правозастосування, відображений у постанові ВСУ від 19 грудня 2012 року.  

Судом було встановлено, що 13 лютого 2008 року ОСОБА_1 уклала із ПАТ 

КБ «ПриватБанк» кредитний договір, за яким одержала у кредит 54 950 грн. на 

строк до 12 лютого 2013 року під 15,48 % річних. 

Згідно з частиною першою статті 651 ЦК зміна договору допускається лише 

за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. 
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Пунктом 6.3.1 указаного договору встановлено, що банк має право в 

односторонньому порядку збільшувати розмір процентів у разі зміни 

кон’юнктури ринку грошових ресурсів в Україні, а саме: зміни курсу долара США 

до гривні більше ніж на 10 % порівняно з курсом долара США до гривні, 

установленим НБУ на момент укладення договору, а також у разі зміни облікової 

ставки НБУ. 

Судом установлено, що у банка виникло право збільшити в 

односторонньому порядку розмір процентів у зв’язку зі зміною облікової ставки 

НБУ та збільшенням курсу долара США до гривні більше ніж на 10 % порівняно з 

курсом долара США, установленим НБУ на момент укладення договору.  

Рішення про збільшення розміру процентів прийнято банком 31 грудня 

2008 року, тобто до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо заборони банкам змінювати умови 

договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому 

порядку», відповідно до якого встановлений договором розмір процентів не може 

бути збільшений банком в односторонньому порядку.  

Відповідно до абзацу 4 частини четвертої Закону України «Про захист прав 

споживачів» про зміну відсоткової ставки за споживчим кредитом споживач 

повідомляється кредитодавцем  письмово протягом семи календарних днів з дати 

її зміни. 

Судом також установлено, що датою зміни розміру процентів за кредитним 

договором банком визначено 1 лютого 2009 року. Про таку зміну банк повідомив 

позивача рекомендованим листом ще на початку січня 2009 року, тобто до дати 

зміни розміру процентів.  

Таким чином, установивши, що банк прийняв рішення про збільшення 

розміру процентів за кредитним договором відповідно до умов договору й до 

набрання чинності Законом, яким установлено заборону збільшення банком 

розміру процентів в односторонньому порядку, і про це повідомив позивача в 

передбачений Законом України «Про захист прав споживачів» строк, суд 

обґрунтовано відмовив ОСОБА_1 у задоволенні її зустрічного позову про 
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визнання недійсним підвищення в односторонньому порядку процентної ставки 

за кредитним договором та визнання недійсним кредитного договору [96]. 

Отже, у наведеному прикладі між кредитором та позичальником правові 

відносини були врегульовані наступним чином. Договір передбачав право 

кредитора в односторонньому порядку збільшувати розмір відсотків за наявності 

певних об’єктивних умов. Разом із тим, поява імперативної законодавчої 

заборони на одностороннє збільшення розміру відсотків фактично унеможливила 

таке збільшення після набрання чинності цією забороною. У свою чергу, 

виходячи з аналізованого рішення ця заборона у судовій практиці тлумачилась як 

заборона на прийняття рішення про одностороннє збільшення відсотків. Іншими 

словами, якщо рішення кредитора про збільшення відсотків було прийнято до 

набрання чинності законом, а моментом початку дії такого збільшення визначався 

період після набрання ним чинності, то відповідні випадки не вважались 

порушенням вимог закону. 

В якості ще одного прикладу важливості вірного застосування судом норм 

матеріального права можна навести спори про визнання недійсними кредитних 

договорів, за якими передбачалось передання грошових коштів не в національній, 

а в іноземній валюті. Так, в узагальненні судової практики розгляду цивільних 

справ, які виникають з кредитних правовідносин [176], ВСУ наводить приклади 

неоднакового застосування судами різних інстанцій законодавства, яке регулює 

правомірність існування та виконання грошових зобов’язань в іноземній валюті.  

Так, ВАТ «Державний ощадний банк України» звернулось до суду з 

позовом до ОСОБА_3 про звернення стягнення на предмет іпотеки у зв’язку з 

невиконанням умов кредитного договору в розмірі 30 845,61 доларів США. 

ОСОБА_3 звернулася до суду із зустрічним позовом про визнання кредитного 

договору та договору застави недійсними з тих підстав, зокрема, що кредитний 

договір укладено в іноземній валюті.  

Хортицький районний суд м. Запоріжжя рішенням від 21 вересня 2009 року 

первісний позов задовольнив, у задоволенні зустрічного позову відмовив. Проте 

Апеляційний суд Запорізької області рішенням від 26 листопада 2009 року 
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рішення суду першої інстанції скасував, у задоволенні позову банку відмовив, а 

зустрічний позов задовольнив, зокрема, з тих підстав, що сума кредиту визначена 

в іноземній валюті, що суперечить чинному законодавству України.  

ВСУ ухвалою від 12 травня 2010 року рішення апеляційного суду скасував 

та залишив без змін рішення суду першої інстанції, зазначивши, що не є 

підставою для визнання договору недійсним надання кредиту в іноземній валюті, 

оскільки Декрет КМУ від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного 

регулювання і валютного контролю» [144] не містить такої заборони [197].  

Разом із тим, необхідно звернути увагу на те, що питання правомірності 

надання кредитів в іноземній валюті було у подальшому розвинуте при вирішенні 

у судовій практиці питання про наявність у банківських установ ліцензій на 

здійснення валютних операцій, у тому числі на видання кредитів в іноземній 

валюті. 

 Друга із наведених проблем була зумовлена тим, що у судовій практиці 

певний період часу досить поширеним був розгляд спорів, у яких сторона 

кредитного договору, а саме позичальник формулював позовну вимогу про 

визнання недійсним договору з тієї підстави, що банківська установа не володіла 

індивідуальною ліцензією, яка дає право на надання кредитів в іноземній валюті. 

Неоднозначність підходу до вирішення цього питання у судовій практиці 

зумовила необхідність його вирішення вищими судовими інстанціями, зокрема, у 

процесі рекомендаційних роз’яснень. Так, відповідно до пункту 11 постанови 

Пленуму ВССУ від 30 березня 2012 року № 5 «Про практику застосування судами 

законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин» 

у разі виникнення спору щодо отримання сторонами кредитного договору 

індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як 

засобу платежу або як застави (підпункт «г» пункту 4 статті 5 Декрету про 

валютне регулювання) суд має виходити з того, що НБУ на виконання положень 

статті 11 цього Декрету, статті 44 Закону України «Про Національний банк 

України» в межах своїх повноважень прийнято Положення про порядок видачі 

Національним банком України індивідуальних ліцензій на використання 
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іноземної валюти на території України як засобу платежу, затверджене 

постановою Правління НБУ від 14 жовтня 2004 року № 483 (зареєстровано у 

Міністерстві юстиції України 9 листопада 2004 року № 1429/10028). Згідно з 

пунктом 1.5 цього Положення використання іноземної валюти як засобу платежу 

без ліцензії дозволяється, якщо ініціатором або отримувачем за валютною 

операцією є уповноважений банк (ця норма стосується лише тих операцій 

уповноваженого банку, на здійснення яких НБУ видав йому банківську ліцензію 

та письмовий дозвіл на здійснення операції з валютними цінностями, який до 

переоформлення НБУ відповідних ліцензій на виконання вимог пункту 1 

розділу II Закону України від 15 лютого 2011 року № 3024-VI «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків» генеральною 

ліцензією на здійснення валютних операцій, або генеральну ліцензію на 

здійснення валютних операцій). 

У зв’язку з наведеним суди повинні виходити з того, що надання та 

одержання кредиту в іноземній валюті, сплата процентів за таким кредитом не 

потребують наявності індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти 

на території України як засобу платежу у жодної зі сторін кредитного договору 

[142]. 

Таким чином, рішення суду є законним, якщо воно ухвалене при точному 

дотриманні, виконанні та використанні норм процесуального права, а також у 

повній відповідності із нормами матеріального права, які підлягають 

застосуванню до даних правовідносин, або засноване на застосуванні у 

необхідних випадках закону, який регулює подібні відносини, або виходить із 

загальних засад і змісту законодавства [227, c. 57]. 

Відповідно до статті 213 ЦПК рішення суду має бути не лише законним, а й 

обґрунтованим. Обґрунтованість – друга найважливіша ознака, що визначає 

правосудність судового рішення. Обґрунтованим є рішення, коли в ньому 

відображені факти, які мають значення для даної справи, які підтверджені 

дослідженими судом доказами, що відповідають вимогам закону про їх 

належність і допустимість, достатність і достовірність, чи загальновідомими 
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обставинами, що не потребують доказування, а також тоді, коли рішення містить 

вичерпні висновки суду, які випливають із встановлених фактів. 

Вимога обґрунтованості – це вимога до фактичної сторони рішення. 

Відповідно до статей 10, 212, 213, 309 ЦПК умовами обґрунтованості рішення є: 

повне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи; доведеність 

обставин, що мають значення для справи, які суд вважає встановленими; 

відповідність висновків суду, викладеним у рішенні обставинам справи. 

Отже, обґрунтованість судового рішення залежить, насамперед, від повного 

з’ясування судом всіх обставин справи, які мають юридичне значення для її 

вирішення, на що і спрямована діяльність суду при вирішенні конкретного спору. 

Нез’ясованість судом хоча б одного факту, який входить до предмету 

доказування, свідчить про неповноту дослідження обставин справи, про 

необґрунтованість рішення. 

Таким чином, враховуючи положення ЦПК, рішення суду є обґрунтованим, 

якщо: 1) всебічно, повно і об’єктивно з’ясовані всі обставини, що мають значення 

для справи; 2) ці обставини доведені у встановленому законом порядку і суд 

вважає їх встановленими; 3) висновки суду відповідають обставинам справи. 

У судовій практиці виникали питання законності та обґрунтованості рішень 

суду у зв’язку із застосуванням позовної давності у спорах щодо споживчого 

кредитування. 

Так, відповідно до пункту 7 частини одинадцятої статті 11 Закону України 

«Про захист прав споживачів» (закон доповнено даним положенням 22 вересня 

2011 року) кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого 

кредиту, строк давності якого минув. 

Відповідно до частин третьої і четвертої статті 267 ЦК позовна давність 

застосовується лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення рішення. 

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є 

підставою для відмови в позові.  

Невідповідність положень Закону України «Про захист прав споживачів» 

нормам ЦК стала причиною виникнення неоднозначної судової практики 
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розгляду спорів у кредитних правовідносинах та застосування позовної давності. 

Так, деякі судді, незважаючи на дане положення ЦК, на підставі пункту 7 

частини одинадцятої статті 11 Закону України «Про захист прав споживачів», 

застосовували позовну давність навіть коли відповідачі не заявляли вимоги про її 

застосування, що було підставою для відмови в позові. 

Відсутність єдності судової практики зумовила розгляд даного питання 

ВСУ, який дійшов висновку, що пункт 7 частини одинадцятої статті 11 Закону 

України «Про захист прав споживачів», яким кредитодавцю забороняється 

вимагати повернення споживчого кредиту, строк давності якого минув, не 

підлягає застосуванню до спірних правовідносин, оскільки указана частина 

статті 11 Закону стосується позасудового порядку повернення споживчого 

кредиту і спрямована на те, щоб встановити судовий контроль за вирішенням 

таких вимог кредитодавця з метою захисту прав споживача як слабшої сторони 

договору споживчого кредиту [100]. 

Рішення суду про відмову у стягненні заборгованості за договором 

споживчого кредиту, строк давності якого минув, буде законним та 

обґрунтованим лише у випадку подачі відповідачем заяви про застосування 

позовної давності та відсутності підстав для поновлення судом строку звернення 

до суду за заявою позивача, а також у випадку, коли така заява позивачем не 

подавалась. 

Як зазначив Д. Д. Луспеник у своєму коментарі до постанови Пленуму ВСУ 

«Про судове рішення у цивільній справі», основними чинниками авторитету 

судової влади є не лише законність і обґрунтованість судового рішення, а і його 

справедливість [76, с. 10]. 

Зв’язок законності і справедливості в процесі впровадження права має 

взаємний характер та визначається багатоаспектністю справедливості як явища, 

що має як загально соціальний характер та поширюється на всі сфери взаємодії 

людей, так і юридичний, що формується на основі оцінки відповідності реалізації 

правової норми її вимогам та змісту [169, с. 7]. У чинному законодавстві вимога 

щодо справедливості судового рішення ніби завуальована, рішення вважається 
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несправедливим, якщо воно незаконне й необґрунтоване [138]. Проте, слід 

погодитися з думкою О. Т. Боннера, який зазначив, що навіть обґрунтоване і 

законне судове рішення, якщо воно суперечить вимогам моралі, втрачає свою 

справедливість [19, с. 85]. Справедливість судового рішення відображає 

неупередженість суду, а також його відповідність не тільки формальним вимогам 

норм права, а й загальноприйнятим у суспільстві нормам моралі. 

Так, Апеляційний суду м. Києва рішенням від 05 березня 2015 року змінив 

заочне рішення Оболонського районного суду м. Києва від 07 жовтня 2013 року, 

зменшивши розмір неустойки (пені), яка підлягала стягненню солідарно з 

ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ТОВ «ОТП Факторинг Україна», з 

7 581 165, 79 грн. до  1 341 203,20  грн. В решті рішення суду першої інстанції 

було залишено без змін [159].  

У своєму рішенні апеляційний суд зазначив, що висновки суду першої 

інстанції щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог відповідають 

обставинам справи та положенням матеріального закону (тобто рішення є 

законним та обґрунтованим). Проте, з матеріалів вказаної справи вбачається, що 

умови нарахування пені за прострочення виконання грошового зобов’язання, 

передбачені в кредитному договорі, є вкрай несправедливими. Було встановлено 

пеню у розмірі 1 % від суми несвоєчасно виконаних боргових зобов’язань за 

кожен день прострочки – особа мала заборгованість в частині основного боргу 

(тіло кредиту та відсотки) в загальному розмірі 281 902, 36 доларів США, а 

загальний розмір пені складав 948 475,26 доларів США. Розмір пені більш ніж у 

три рази перевищував розмір основного боргу. Районним судом не було 

враховано положення частини третьої статті 551 ЦК, відповідно до якої розмір 

неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує 

розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення. 

Отже, частина третя статті 551 ЦК з урахуванням положень статті 3 ЦК 

щодо загальних засад цивільного законодавства та частини четвертої статті 10 

ЦПК щодо обов’язку суду сприяти сторонам у здійсненні їхніх прав дає право 

суду зменшити розмір неустойки за умови, що він значно перевищує розмір 
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збитків [98]. Така правова позиція, на нашу думку, відображає співвідношення 

законності, обґрунтованості і справедливості судового рішення. 

На підтвердження позиції, що «рішення суду повинно бути не просто 

формальним, а й справедливим за своєю суттю й життєво мудрим» Голова ВСУ 

Романюк Я. М. навів приклад рішення, ухваленого Вищим Арбітражним Судом 

Російської Федерації. 

Так, фізична особа уклала кредитний договір на 3 млн. доларів США зі 

строком повернення 10 років шляхом виплати щомісячних платежів. Однією з 

умов договору, було те, що у разі порушення черговості платежів банк має право 

вимагати повернення всього тіла кредиту (що відповідає вимогам як російського, 

так і українського законодавства). Банк пред’явив позов про повернення всього 

тіла кредиту через те, що позичальник упродовж двох місяців не вносив 

щомісячних платежів.  

Суд першої інстанції позов задовольнив.  Суд апеляційної інстанції залишив 

рішення без змін. А Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації з такими 

судовими рішеннями не погодився та зазначив, що у разі кредитування на таку 

велику суму та на такий тривалий строк для банку не могло не бути очевидним, 

що гроші позичалися для вкладення у виробництво. Пред’являючи вимогу про 

повернення всього тіла кредиту тільки тому, що не були внесені платежі за два 

місяці, банк не міг не розуміти, що, формально маючи права на пред’явлення 

такої вимоги, він не дотримується балансу інтересів – власного та свого 

контрагента. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації дійшов висновку, що 

банк, пред’являючи позов про стягнення всього тіла кредиту, зловжив своїм 

правом, оскільки такою вимогою поставив позичальника у вкрай невигідне 

становище. Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації скасував рішення суду 

першої та апеляційної інстанцій і ухвалив нове рішення, яким відмовив банку у 

позові про стягнення всього тіла кредиту і стягнув заборгованість за 

два прострочені місяці. 

Романюк Я. М. зазначив, що ухвалення судами справедливих за своєю 

суттю й життєво мудрих судових рішень, змінює ставлення суспільства до всієї 
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судової системи [55].  

Крім вимог, які пред’являються до змісту судового рішення, також 

виділяють вимоги, які пред’являються до його форми: 

– рішення суду повинно бути оформлене у вигляді письмового документа; 

– рішення суду як процесуальний документ повинно відповідати 

визначеному законом змісту та бути викладеним в суворій послідовності, 

передбаченій статтею 215 ЦПК. Текст рішення повинен мати певні реквізити та 

складові частини відповідно до вимог закону. Будь-яке порушення як правил, що 

встановлюють обов’язковий зміст рішення, так і його письмової форми, 

створюють підстави для скасування рішення судом вищої інстанції; 

– рішення суду повинно бути ясним і точним за викладом.  

Норма статті 215 ЦПК чітко поділяє судове рішення на чотири обов’язкові 

частини: вступну, описову, мотивувальну та резолютивну. 

У вступній частині судового рішення містяться дані про час і місце 

ухвалення рішення, найменування суду, який його ухвалив, склад суду, дані про 

секретаря судового засідання, сторін та інших осіб, які брали участь у справі; 

предмет позовних вимог. 

Відповідно до вимог пункту 2 частини першої статті 215 ЦПК в описовій 

частині зазначаються узагальнений виклад позиції відповідача; пояснення осіб, 

які беруть участь у справі; інші докази, досліджені судом. З такого законодавчо 

закріпленого змісту описової частини рішення не вбачається, що в ній необхідно 

зазначати короткий зміст та доводи позовної заяви, узагальнений виклад позиції 

позивача. Проте з проведеного аналізу цивільних справ, зокрема справ, що 

виникають із кредитних правовідносин, можна зробити висновок, що суди завжди 

розпочинають описову частину не з викладу позиції відповідача, а з викладу 

змісту і підстав позову відповідно до позовної заяви та узагальненого викладу 

позиції позивача.  

На відміну від вступної частини, де предмет позову зазначається 

узагальнено, в описовій частині суди без надмірної деталізації зазначають усі 

позовні вимоги, наводять підстави позову. У випадку зміни позивачем предмету 
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або підстав позову, збільшення або зменшення позовних вимог, про це також 

зазначається судом в описовій частині рішення. 

В жодному з досліджених рішень суду у справах, що виникають із 

кредитних правовідносин, не було зазначено в описовій частині «інших доказів, 

досліджених судом». По-перше, формулювання «інших доказів» є нелогічним, 

оскільки перераховані вище обов’язкові елементи описової частини не є 

доказами. По-друге, всі докази по справі та їх оцінка повинні зазначатися в 

мотивувальній частині рішення, а не в описовій. 

З врахуванням вищенаведеного пропонуємо внести зміни до статті 215 

ЦПК, виклавши пункт 2 частини першої у наступній редакції: 

«2) описової частини із зазначенням: 

узагальненого викладу позиції позивача; 

узагальненого викладу позиції відповідача; 

пояснень осіб, які беруть участь у справі;» 

Мотивувальна частина рішення суду має велике значення, оскільки 

переконливість рішення цілком залежить від того, як вона викладена судом. Що 

стосується вимог до мотивувальної частини рішення, то в ній повинні бути 

зазначені мотиви, з яких суд вважає встановленою наявність або відсутність 

фактів, якими обґрунтовувалися вимоги чи заперечення осіб, що беруть участь у 

справі, підстави, за яких суд бере до уваги або відхиляє докази. Тобто 

мотивувальна частина рішення потрібна для того, щоб переконати осіб, які беруть 

участь у справі, у законності та обґрунтованості ухваленого судом рішення. 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 215 ЦПК у мотивувальній 

частині рішення повинно зазначатися: 1) встановлені судом обставини й 

визначені відповідно до них правовідносини; 2) мотиви, з яких суд вважає 

встановленою наявність або відсутність фактів, якими обґрунтовувалися вимоги 

чи заперечення, бере до уваги або відхиляє докази, застосовує зазначені в рішенні 

нормативно-правові акти; 3) чи були порушені, невизнані або оспорені права, 

свободи чи інтереси, за захистом яких особа звернулася до суду, а якщо були, то 

ким; 4) назви, статті, її частини, абзаци, пункти, підпункти закону, на підставі 
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якого вирішено справу, а також процесуального закону, яким керувався суд.  

 Мотивувальна частина рішення свідчить про якість розглянутої справи. 

Недоліки саме мотивувальної частини часто складають підстави для скасування 

рішення. Таким чином, у мотивувальній частині рішення повинні міститись: 

вичерпна оцінка доказів, висновки суду по суті справи й посилання на всі норми 

матеріального права, на підставі яких вирішено справу, а також посилання на 

норми процесуального права, якими керувався суд.  

Аналіз судової практики свідчить, що суди не завжди виконують ці вимоги, 

в результаті чого ухвалюють немотивовані належним чином рішення, що є 

порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, і на це звернено увагу судів у пункті 11 постанови Пленуму ВСУ від 

18 грудня 2009 року № 14 «Про судове рішення у цивільній справі». 

Резолютивна частина судового рішення у справах, що виникають з 

кредитних правовідносин, – це владне розпорядження суду як органу державної 

влади, яке буде предметом виконання сторонами та іншими органами й особами, 

щодо яких воно ухвалене. 

 У цій частині рішення суду зазначаються: 1) висновки суду про 

задоволення позову або відмову в позові повністю або частково; 2) висновки суду 

по суті позовних вимог; 3) розподіл судових витрат; 4) строк і порядок набрання 

рішенням суду законної сили та його оскарження (пункт 4 частини першої статті 

215 ЦПК). 

 Резолютивна частина рішення суду в справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, викладається у формі лаконічного наказу («стягнути», «звернути 

стягнення», «виселити», «визнати недійсним договір», «визнати незаконними дії»,   

«зобов’язати», «відмовити» тощо). Відповідь суду в рішенні на позовні вимоги 

повинна бути визначеною, безумовною, категоричною і повною.  

Оскільки резолютивна частина рішення дослівно переноситься у 

виконавчий лист, вона повинна містити повні дані про сторони і відповідь на 

кожну з заявлених вимог.  

В судовій практиці розгляду справ про звернення стягнення на предмет 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_004¦st6
http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_004
http://zakon.nau.ua/doc/?code=995_004
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0014700-09
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іпотеки виникали проблемні питання щодо викладення резолютивної частини 

рішення.  

Так, Законом України «Про іпотеку» [136] передбачено різні шляхи 

задоволення вимог іпотекодержателя за рахунок предмета іпотеки в судовому 

порядку, а саме: визнання права власності, надання права на продаж, продаж з 

прилюдних торгів предмета іпотеки тощо. Відповідно до частини першої статті 39 

Закону України «Про іпотеку» в разі задоволення судом позову про звернення 

стягнення на предмет іпотеки у рішенні суду зазначаються: загальний розмір 

вимог та всі його складові, що підлягають сплаті іпотекодержателю з вартості 

предмета іпотеки; опис нерухомого майна, за рахунок якого підлягають 

задоволенню вимоги іпотекодержателя; заходи щодо забезпечення збереження 

предмета іпотеки або передачі його в управління на період до його реалізації, 

якщо такі необхідні; спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення 

прилюдних торгів або застосування процедури продажу, встановленої статтею 38 

цього Закону; пріоритет та розмір вимог інших кредиторів, які підлягають 

задоволенню з вартості предмета іпотеки; початкова ціна предмета іпотеки для 

його подальшої реалізації. 

Згідно із частиною шостою статті 38 Закону України «Про іпотеку» ціна 

продажу предмета іпотеки встановлюється за згодою між іпотекодавцем і 

іпотекодержателем або на підставі оцінки майна суб’єктом оціночної діяльності, 

на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна.  

Проте, у судовій практиці існували випадки, коли суд ухвалював рішення 

про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом його продажу банком з 

укладенням від імені іпотекодавця з покупцем майна договору купівлі-продажу 

будь-яким способом. При цьому, посилаючись на загальний розмір 

заборгованості, суд не зазначав усіх складових цієї заборгованості, що підлягають 

сплаті іпотекодержателю з вартості предмета іпотеки, не перевіряв 

обґрунтованості їх нарахування, зокрема нарахування штрафів і пені у валюті 

США, а також не указував початкової ціни предмета іпотеки для його подальшої 

реалізації, визначеної відповідно до частини шостої статті 38 Закону України 
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«Про іпотеку» [154].  

Отже, у разі задоволення позову про звернення стягнення на предмет 

іпотеки резолютивна частина рішення суду має відповідати вимогам частини 

шостої статті 38, статті 39 Закону України «Про іпотеку» і положенням пункту 4 

частини першої статті 215 ЦПК й у ній повинна зазначатись, крім іншого, 

початкова ціна предмета іпотеки для його подальшої реалізації. При цьому суд 

повинен зазначити, що початкова ціна встановлюється на рівні, не нижчому за 

звичайні ціни на цей вид майна, на підставі оцінки, проведеної суб’єктом 

оціночної діяльності/незалежним експертом на стадії оцінки майна під час 

проведення виконавчих дій. Таку правову позицію неодноразово висловлював 

ВСУ у своїх постановах (зокрема, постанова від 9 грудня 2015 року № 6-

2479цс15, від 23 грудня 2015 року № 6-1205цс15), оскільки на практиці часто 

виникали проблемні питання щодо виконання рішень суду, резолютивні частини 

яких не відповідали вимогам статей 38, 39 Закону України «Про іпотеку» і 

положенням пункту 4 частини першої статті 215 ЦПК. 

Значні проблеми при розгляді справ у спорах, які виникають з кредитних 

правовідносин виникли у зв’язку з прийняттям Закону України від 03 червня 

2014 року № 1304-VII «Про мораторій на стягнення майна громадян України, 

наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» [140]. Відповідно до статті 

1 цього Закону протягом його дії не може бути примусово стягнуте (відчужене без 

згоди власника) нерухоме житлове майно, яке вважається предметом застави 

згідно із статтею 4 Закону України «Про заставу» та/або предметом іпотеки згідно 

зі статтею 5 Закону України «Про іпотеку», якщо таке майно, яке виступає як 

забезпечення зобов’язань громадянина України (позичальника або майнового 

поручителя) за споживчими кредитами, наданими йому кредитними установами – 

резидентами України в іноземній валюті.  

Положення цього Закону викликали неоднозначне застосування серед 

суддів у судах першої та апеляційної інстанції. Так, закріпивши заборони, які у 

сукупності складають мораторій на примусове стягнення майна, законодавець 

чітко не визначив механізм його реалізації, що певною мірою зумовило 
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нестабільність усієї сфери кредитних правовідносин. На стадії правового 

застосування цієї заборони постало питання про те, яким є механізм її реалізації: 

відмова у задоволенні позовів про стягнення майна чи, навпаки, задоволення 

позовів, з огляду на те, що відповідна заборона діє на стадії виконання рішення 

суду; задоволення позовів з одночасним застосуванням відстрочки виконання 

рішення суду; зупинення розгляду спорів. Таким чином, зазначені проблеми 

стосувались як стадії реалізації відповідної заборони, так і суб’єкта, 

уповноваженого її реалізовувати: суд чи орган виконання судових рішень. 

Наведене дає підстави для висновку про те, що незважаючи на матеріально-

правовий характер норм Закону, яким встановлено мораторій, його прийняття 

мало пряме процесуально-правове значення. Наприклад, одним із питань, що 

виникло у судовій практиці у зв’язку з прийняттям закону, було питання про те, 

чи можуть бути положення Закону підставою для скасування судом апеляційної 

чи касаційної інстанції судового рішення про звернення стягнення або виселення, 

що було ухвалено до або після набуття ним чинності. Так, у судовій практиці 

мали місце випадки, у яких суд апеляційної інстанції скасовував рішення суду 

першої інстанції через те, що рішення цього суду не відповідало Закону, навіть 

незважаючи на ту обставину, що Закон було прийнято після того як суд першої 

інстанції ухвалив відповідне рішення.  

При вирішенні питання щодо порядку застосування Закону України «Про 

мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення 

кредитів в іноземній валюті» слід виходити із загальновизнаного принципу права, 

закріпленого в частині першій статті 58 Конституції України, відповідно до якого 

закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часті, за 

винятком тих, які пом’якшують або скасовують юридичну відповідальність. 

Відповідно до пункту 2 рішення Конституційного Суду України від 09 лютого 

1999 року № 1–рп/99 (справа про зворотну дію в часі законів та інших 

нормативно-правових актів) дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти 

так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється 

з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший 
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нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.  

Застосовуючи зазначений принцип права до правовідносин, що виникають у 

зв’язку зі зверненням стягнення на нерухоме житлове майно, яке є предметом 

іпотеки, слід враховувати, що в силу іпотеки право іпотекодержателя одержати 

задоволення за рахунок заставленого майна виникає не з моменту укладення 

договорів кредиту чи іпотеки, а внаслідок невиконання боржником 

(іпотекодавцем) своїх зобов’язань. Тому, дію зазначеного Закону треба 

пов’язувати з моментом виникнення правовідносин щодо звернення стягнення на 

майно, що виникли внаслідок порушення зобов’язань за таким договором.  

З урахуванням зазначеного Закон про мораторій поширюється на 

правовідносини щодо звернення стягнення на майно громадян України, надане як 

забезпечення кредитів у іноземній валюті, які виникли або продовжують існувати 

на момент набрання ним чинності. При вирішенні питання про застосування 

Закону про мораторій судам необхідно також враховувати положення частини 

третьої статті 2 ЦПК, відповідно до якої провадження в цивільних справах 

здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих 

процесуальних дій, розгляду і вирішення справи. У зв’язку з цим Закон про 

мораторій підлягає застосуванню судами за наявності умов, встановлених 

пунктом 1 частини першої цього Закону.  

Завдяки обґрунтованим рішенням ВССУ, відповідна судова практика з 

цього питання була спрямована у правильне русло. В якості прикладу слід 

навести судове рішення ВССУ від 01 жовтня 2014 року, ухвалене за результатами 

перегляду рішення суду апеляційної інстанції. Так, в ухвалі ВССУ зазначено, що 

суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції від 

12 березня 2014 року, яким було задоволено позов про звернення стягнення на 

предмет іпотеки та виселення, та ухвалюючи нове рішення про відмову у позові, 

виходив із того, що при вирішенні даного спору підлягає застосуванню Закон 

України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як 

забезпечення кредитів в іноземній валюті» (набрав чинності 07 червня 2014 року), 

згідно з яким предмет іпотеки не може бути примусово стягнутий (відчужений без 
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згоди власника), незалежно від того, що на час ухвалення рішення суду цього 

Закону України не було. 

Проте колегія суддів ВССУ дійшла висновку про те, що апеляційний суд 

мав би право на застосування Закону України «Про мораторій на стягнення майна 

громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті», але за 

наявності підстав, передбачених нормами матеріального та процесуального права, 

для скасування рішення суду першої інстанції, і в такому разі при ухваленні 

власного рішення суд застосовував би законодавство, яке існувало на час його 

ухвалення. 

В ухвалі ВССУ вказано, що апеляційний суд на порушення вимог статей 

212-214, 303, 316 ЦПК не вказав підстав, передбачених нормами матеріального та 

процесуального права, для скасування рішення суду першої інстанції та не надав 

оцінку доводам апеляційної скарги. Також, згідно позиції ВССУ сам по собі 

наведений вище Закон не може бути підставою для скасування рішення суду 

першої інстанції, оскільки на час його ухвалення місцевий суд і не міг його 

застосувати, адже його не існувало, а апеляційний суд перевіряє законність і 

обґрунтованість рішення суду з огляду на те законодавство, яке існувало на час 

його ухвалення [200]. 

Зазначений висновок узгоджується також з правовою позицією ВСУ, 

викладеною ним у постанові від 25 березня 2015 року [101], яка відповідно до 

статті 360-7 ЦПК є обов’язковою для судів. 

Крім того, з прийняттям Закону України «Про мораторій на стягнення 

майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» 

не було єдності у вирішенні таких справ по суті. Одні судді задовольняли позови, 

інші відмовляли, посилаючись на зазначений Закон. 

Неоднозначність такої судової практики зумовила необхідність прийняття 

правової позиції ВСУ. Так, ВСУ зазначив, що установлений Законом України 

«Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення 

кредитів в іноземній валюті» мораторій не передбачає втрату кредитором права на 

звернення стягнення на предмет іпотеки (застави) у випадку невиконання 
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боржником зобов’язань за договором, а лише тимчасово забороняє примусове 

стягнення на  майно (відчуження без згоди власника).  

Крім того, згідно з пунктом 4 Закону України «Про мораторій на стягнення 

майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» 

протягом дії цього Закону інші закони України з питань майнового забезпечення 

кредитів діють з урахуванням його норм.  

Оскільки вказаний Закон не зупиняє дії решти нормативно-правових актів, 

що регулюють забезпечення зобов’язань, то й не може бути мотивом для відмови 

в позові, а є правовою підставою, що унеможливлює вжиття органами і 

посадовими особами, які здійснюють примусове виконання рішень про звернення 

стягнення на предмет іпотеки та провадять конкретні виконавчі дії, заходів, 

спрямованих на примусове виконання таких рішень стосовно окремої категорії 

боржників чи іпотекодавців, які підпадають під дію цього Закону на період його 

чинності.  

Разом з тим рішення  суду в частині звернення стягнення на предмет 

іпотеки на час дії Закону України «Про мораторій на стягнення майна громадян 

України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» не підлягає 

виконанню [102]. 

До прийняття ВСУ такої правової позиції деякі судді, задовольняючи позов 

про звернення стягнення на предмет іпотеки, у резолютивній частині рішення 

зазначали, що таке рішення не підлягає примусовому виконанню на час дії Закону 

України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як 

забезпечення кредитів в іноземній валюті». 

Так, рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області від 05 березня 

2015 року було звернуто стягнення на предмет іпотеки, але зазначено, що рішення 

в цій частині не підлягає примусовому виконанню на період чинності Закону 

України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як 

забезпечення кредитів в іноземній валюті» [154]. Саме такий виклад резолютивної 

частини, на наш погляд, є вірним, оскільки, задовольнивши позов, суд захистив 

порушені права кредитора та захистив права позичальника, застосувавши 
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вказаний Закон. 

Крім того, з проведеного аналізу справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, встановлено, що у суддів виникали труднощі з викладенням 

резолютивної частини рішення у спорах про стягнення заборгованості за 

кредитним договором в іноземній валюті. 

Судова практика з цього питання була неоднозначною. Деякі судді, 

враховуючи положення частини першої статті 533 ЦК, відповідно до якої грошове 

зобов’язання має бути виконане у гривнях, стягували в гривні заборгованість за 

кредитним договором в іноземній валюті, не дивлячись на те, що позивач просив 

стягнути заборгованість у валюті, у якій кредит видавався. 

Це питання було предметом неодноразового обговорення як під час 

підготовки інформаційних листів, проведення аналізу та узагальнення судової 

практики, підготовки постанов пленумів вищих спеціалізованих судів тощо.   

Не суперечить чинному законодавству України стягнення заборгованості за 

кредитним договором в іноземній валюті, якщо саме вона надавалась за 

договором і позивач просить стягнути суму у валюті. У силу положень статей 192, 

533 ЦК та статті 5 Декрету КМУ від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю», вирішуючи спір про стягнення 

боргу за кредитним договором в іноземній валюті, суд повинен установити 

наявність у банку ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями, а 

встановивши вказані обставини, – стягнути грошову суму в іноземній валюті. 

Разом зі стягненням заборгованості в іноземній валюті суд має право стягнути й 

проценти за кредитним договором в іноземній валюті, оскільки такий процент є 

не фінансовою санкцією, а платою за користування грошима [99, 107]. 

Зі змісту зазначеної вище судової практики вищих судових інстанцій, 

безумовно, вбачається позиція щодо можливості стягнення кредиту, відсотків за 

ним в іноземній валюті, однак за умови наявності відповідної ліцензії у 

банківської установи та встановлення цієї обставини судом. 

Також, якщо в одному провадженні об’єднано декілька вимог або прийнято 

зустрічний позов, чи позов третьої особи, яка має самостійну вимогу, в 
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резолютивній частині рішення належить сформулювати, що саме ухвалив суд з 

кожної позовної вимоги. При ухваленні рішення проти кількох відповідачів суд 

вказує, в якій частині кожен із відповідачів повинен виконати рішення й чи є їх 

відповідальність солідарною [228, с. 148]. 

Так, з досліджених нами справ, що виникають з кредитних правовідносин, 

було з’ясовано, що у судовій практиці виникали труднощі у викладенні 

резолютивної частини рішення про солідарне стягнення заборгованості за 

кредитним договором з позичальника і декількох поручителів, кожен з яких ніс 

солідарну відповідальність лише з позичальником. 

Наприклад, заочним рішенням Голосіївського районного суду м. Києва від 

07 серпня 2012 року було стягнуто солідарно з ТОВ «Компанія «Вінделектрик», 

ОСОБА_5, ОСОБА_6 заборгованість за кредитним договором у розмірі 

7 968 270,94 грн.  

Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 24 жовтня 2013 року рішення 

суду першої інстанції було змінено, його резолютивну частину щодо солідарного 

стягнення заборгованості було викладено в іншій редакції: 

1) З позичальника – ТОВ «Компанія «Вінделектрик» стягнуто на користь 

ПАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором  у розмірі 7 966 320,94 

грн.;  

2) Солідарно з позичальником – ТОВ «Компанія «Вінделектрик» стягнуто з 

ОСОБА_5 на користь ПАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором  

у розмірі 7 966 320,94 грн.; 

3) Солідарно з позичальником – ТОВ «Компанія «Вінделектрик» стягнуто з 

ОСОБА_6 на користь ПАТ «КБ «Надра» заборгованість за кредитним договором  

у розмірі 7 966 320,94 грн. 

Своє рішення щодо викладення резолютивної частини рішення в новій 

редакції апеляційний суд мотивував тим, що у даному випадку кожен із 

поручителів (ОСОБА_5, ОСОБА_6) поручився за боржника – ТОВ «Компанія 

«Вінделектрик» окремо за укладеним між кредитором та кожним із поручителів 

окремим договором поруки, тому відповідальність кожного із поручителів перед 
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кредитором є солідарною лише із боржником. Солідарного обов’язку поручителів 

перед кредитором у даному випадку немає. 

Однак суд першої інстанції, задовольняючи позовні вимоги ПАТ «КБ 

«Надра» до ОСОБА_5 та ОСОБА_6, не звернув уваги на вказані обставини та в 

порушення вимог статті 554 ЦК у резолютивній частині рішення вказав на 

солідарний обов’язок поручителів перед кредитором [158]. Таким чином, не 

дивлячись на те, що суд першої інстанції вірно вирішив спір по суті, неправильне 

викладення резолютивної частини призвело до її зміни.  

У випадку забезпечення кредитного договору шляхом укладення декількох 

договорів поруки з кожним з поручителів окремо, кожен з цих поручителів несе 

солідарну відповідальність лише з позичальником, а тому в резолютивній частині 

необхідно зазначати про стягнення заборгованості з кожного поручителя окремо 

солідарно з позичальником. Таке викладення резолютивної частини рішення 

відповідатиме вимогам статті 554 ЦК, пункту 4 частини першої статті 215 ЦПК та 

буде зрозумілим для державного виконавця на стадії виконання цього рішення. 

В резолютивній частині необхідно зазначати, до якого суду може бути 

оскаржене рішення, порядок подачі апеляційної скарги та термін, протягом якого 

така скарга може бути подана. Це важлива гарантія захисту прав та інтересів осіб, 

які беруть участь у справі. Особливого значення ця вимога набуває у випадку, 

коли суд проголошує тільки вступну і резолютивну частини рішення, оскільки для 

осіб, які були присутні у судовому засіданні під час проголошення короткого 

тексту рішення, строк на апеляційне оскарження починає спливати з дня 

проголошення такого рішення, а для осіб, які брали участь у справі, але не були 

присутні у судовому засіданні під час проголошення рішення, – протягом десяти 

днів з дня отримання копії цього рішення (частина перша статті 294 ЦПК).  

Розгляд справ, зокрема справ, що виникають з кредитних правовідносин, 

може закінчуватися не лише ухваленням рішення, але й постановленням ухвали у 

випадках, передбачених нормами ЦПК.  

Недосконалість правового регулювання постановлення ухвали про 

залишення позову без розгляду на стадії апеляційного перегляду судових рішень 
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призвела до численних проблем на практиці. 

Так, статтею 310 ЦПК передбачені підстави залишення судом апеляційної 

інстанції заяв без розгляду. Відповідно до частини першої вказаної статті рішення 

суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із залишенням заяви без 

розгляду з підстав, визначених статтею 207 ЦПК. 

Відповідно до вимог пункту 5 частини першої статті 207 ЦПК суд 

постановляє ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо позивач подав заяву 

про залишення позову без розгляду. При цьому, якщо прямо тлумачити норми 

даних статей, у разі подачі позивачем заяви про залишення заяви без розгляду, 

суд зобов’язаний вчинити відповідну процесуальну дію і вирішити питання 

позитивно (постановити ухвалу про залишення позову без розгляду). Мотиви 

залишення позову без розгляду для суду значення не мають, а особа, яка подала 

заяву про залишення її позову без розгляду, не зобов’язана наводити їх у заяві та в 

суді. 

Проблема полягає у тому, що апеляційні суди у таких випадках не просто 

залишають апеляційну скаргу без розгляду, а й скасовують рішення суду першої 

інстанції. 

Так, рішенням Самбірського міськрайонного суду Львівської області від 

11 березня 2013 року ПАТ КБ «ПриватБанк» було відмовлено у задоволенні 

позову про стягнення заборгованості за кредитним договором. ПАТ КБ 

«ПриватБанк» оскаржило рішення суду першої інстанції. До початку розгляду 

справи по суті в суді апеляційної інстанції представник позивача подав заяву про 

залишення позову без розгляду, яку було задоволено ухвалою Апеляційного суду 

Львівської області. Відповідно рішення Самбірського міськрайонного суду 

Львівської області від 11 березня 2013 року було скасовано [189]. 

На дану проблему звертав увагу Ю. Мірошниченко. Він зазначає, що нині 

аби «рішення, яким відмовлено в задоволенні заявлених вимог, було скасоване, 

позивачу достатньо оскаржити його, а потім подати до апеляційного суду заяву 

про залишення позову без розгляду. Таким чином, рішення (хоч воно тричі 

правильне і справедливе) відповідно до статті 310 ЦПК підлягає безумовному 
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скасуванню, а заява – залишенню без розгляду, що відкриває позивачу шлях до 

повторного звернення до суду з тими ж вимогами…». У зв’язку з чим, подання 

заяви про залишення позову без розгляду на стадії апеляційного перегляду справи 

ним розцінюється як один із видів процесуальних диверсій [82]. 

Ухвалою апеляційного суду Хмельницької області у справі за позовом ПАТ 

«КБ «Надра» про стягнення заборгованості по кредиту було задоволено заяву 

ПАТ «КБ «Надра» про залишення заяви без розгляду, а заочне рішення 

Летичівського районного суду Хмельницької області від 10 січня 2013 року 

скасовано. Апеляційним судом було роз’яснено, що після усунення умов, що були 

підставою для залишення заяви без розгляду, ПАТ «КБ «Надра» має право 

звернутися до суду повторно (частина 2 статті 207 ЦПК України),  а залишення 

позовної заяви без розгляду прав та інтересів сторін не порушує [195]. 

На думку Ю. Мірошниченка, скасування рішення суду першої інстанції за 

клопотанням позивача про залишення заяви без розгляду залишає відповідача у 

стані правової невизначеності, що суттєво обмежує його інтереси і зводить 

нанівець мету судового процесу – правильне і швидке вирішення справи [82]. 

Деякі практики також дотримуються цієї позиції, згідно з якою, справа в 

апеляційному суді хоча й розглядається за правилами, встановленими для 

розгляду справ судом першої інстанції, проте цей порядок має свої винятки і 

доповнення, встановлені главою 1 розділу V ЦПК.  

Так, колегія суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду 

Миколаївської області відмовила у задоволенні клопотання ПАТ КБ 

«Приватбанк» про залишення його позовної заяви без розгляду із наступних 

підстав. 

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 207 ЦПК суд постановляє 

ухвалу про залишення заяви без розгляду, якщо позивач подав заяву про 

залишення позову без розгляду. Зазначене право позивача передбачено при 

розгляді справи у суді першої інстанції. Права особи, яка подала апеляційну 

скаргу, визначено статтями 300 та 306 ЦПК, які надають їй право на доповнення, 

зміну апеляційної скарги або її відкликання чи відмову від неї, а також право 
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відмовитися від позову та укласти мирову угоду. Вчинення ж такої процесуальної 

дії як подання заяви про залишення позовної заяви без розгляду в апеляційному 

провадженні не передбачено, а тому і апелянт не має права на подання заяви про 

залишення позовної заяви без розгляду. З огляду на це Апеляційний суд 

Миколаївської області постановив ухвалу про відмову у задоволенні клопотання 

про залишення позовної заяви без розгляду і продовжив розгляд справи [190]. 

Таким чином, проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що на 

сьогоднішній день відсутня єдність судової практики у вирішенні даного питання.  

А тому з метою оптимізації правосуддя й унеможливлення певних видів 

процесуальних диверсій Ю. Мірошниченко пропонує або обмежити право 

позивача на залишення заяви без розгляду рамками провадження справи в суді 

першої інстанції, або ж взагалі відмовитись від можливості залишення заяви без 

розгляду за ініціативою позивача [82]. 

Досліджуючи питання інституту залишення заяви без розгляду на стадії 

апеляційного перегляду судових рішень, У. Б. Воробель пропонує свій шлях його 

вирішення. Науковець пропонує «закріпити в законодавстві норму, яка 

врегульовуватиме наслідки виникнення під час апеляційного провадження 

вищезазначених обставин, зокрема подання апелянтом заяви про залишення 

апеляційної скарги без розгляду, шляхом надання апеляційним судам права, не 

скасовуючи рішення судів перших інстанцій, залишати апеляційні скарги без 

розгляду, що усуне загрозу виникнення процесуальних диверсій та надасть 

апелянту можливість реалізації його процесуальних прав» [29, с. 15]. 

На наш погляд, пропозиція У. Б. Воробель не вирішить існуючу проблему. 

А тому з метою однакового застосування норм процесуального права, диспозиція 

статті 310 ЦПК потребує негайних змін, що надасть можливість суддям 

ухвалювати з цього питання справедливі та законні судові рішення. 

З врахуванням вищевикладеного пропонуємо внести зміни до частини 

першої статті 310 ЦПК, виклавши її в наступній редакції: 

«1. Рішення суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із закриттям 

провадження у справі з підстав, визначених статтею 205 цього Кодексу або 
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залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтею 207 цього Кодексу 

за винятком пункту 5 статті 207 цього Кодексу». 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що ухвалення рішення суду 

є завершальним етапом розгляду справ, зокрема справ, що виникають з кредитних 

правовідносин. Повне з’ясування судом обставин, що мають значення для справи, 

доведеність обставин, що мають значення для справи, відповідність висновків 

суду обставинам справи, правильне застосування норм як матеріального, так і 

процесуального права сприятиме ухваленню законних, обґрунтованих та 

справедливих судових рішень та захисту порушених прав, свобод та інтересів 

учасників кредитних правовідносин. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Судовий розгляд – це основна стадія цивільного процесу в суді першої 

інстанції, де вирішується по суті поставлене перед судом завдання щодо захисту 

порушеного, оспорюваного, невизнаного права, свободи та інтересу осіб.  

Мета стадії судового розгляду полягає у повному, всебічному, об’єктивному 

з’ясуванні фактичних обставин справи в судовому засіданні, у з’ясуванні дійсних 

взаємовідносин сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, їх прав і 

обов’язків, а також в ухваленні законних та обґрунтованих рішень на підставі 

дотримання процесуального законодавства. 

Значення цієї стадії у справах, що виникають з кредитних правовідносин, 

визначається змістом діяльності суду першої інстанції і виконуваних ним 

функцій. Шляхом розгляду цивільних справ даної категорії здійснюються функції 

правосуддя і виконуються завдання цивільного судочинства – захист прав і 

законних інтересів учасників кредитних правовідносин. 

Змістом стадії судового розгляду є розгляд справи, а процесуальною 

формою розгляду справи є судове засідання. Не можна ототожнювати стадію 

судового розгляду з розглядом справи по суті, який є лише складовою частиною 

даної стадії. 
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На стадії судового розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, принципи цивільного судочинства мають особливості в їх 

реалізації. Зокрема, важливе значення має принцип гласності, оскільки справи 

даної категорії привертають підвищений суспільний інтерес. Не можна 

ототожнювати поняття відкритого розгляду справи і заходу публічного характеру, 

де припускається згода особи на фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку. 

Умовами надання дозволу на проведення фото- та відеозйомки в залі 

судового засідання є: 1) згода осіб, які беруть участь у справі,  на проведення 

вказаних дій; 2) наявність ухвали суду про надання такого дозволу. Без отримання 

згоди осіб, які беруть участь у справі, в залі судового засідання дозволяється 

проводити лише аудіозапис з використанням портативних аудіотехнічних 

пристроїв. 

Враховуючи наведене, пропонуємо викласти речення перше абзацу другого 

частини третьої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» в такій 

редакції: 

«Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, 

представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового 

засідання аудіозапис з використанням портативних аудіотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених 

законом.». 

Речення друге частини восьмої статті 6 ЦПК пропонуємо викласти у такій 

редакції: 

«Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису із 

застосуванням портативної та стаціонарної апаратури, проведення звукозапису 

із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового 

засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за 

наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі». 

Весь хід судового розгляду та вирішення справ здійснюється у встановленій 

законом процесуальній формі і в певній логічній послідовності. Можна виділити 
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такі особливості судового розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин: 

1) Суди неодноразово відкладають розгляд справи через неявку відповідачів 

в судове засідання, і як наслідок порушуються строки розгляду справ даної 

категорії. Пропонуємо розцінювати повторне повернення судової повістки з 

відміткою «За закінченням терміну зберігання», як зловживання відповідачем 

своїми правами, та надати суду право розглядати справу, в такому випадку, за 

відсутності відповідача.  

2) Особи, які беруть участь у справі, та проживають (перебувають) в районі 

проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій території 

Автономної Республіки Крим вважаються повідомленими про час і місце 

розгляду справи після опублікування оголошення про виклик у пресі. 

3) Враховуючи, що справи щодо захисту прав споживачів не підвідомчі 

третейським судам, та беручи до уваги правову позицію ВСУ, відповідно до якої 

третейським судам не підвідомчі справи за позовами кредиторів до 

позичальників про стягнення заборгованості за договором споживчого кредиту, в 

справах, що виникають з кредитних правовідносин такої категорії, суди не 

повинні з’ясовувати чи не бажають сторони звернутися для вирішення спору до 

третейського суду, незважаючи на те, що такий обов’язок суду передбачений 

частиною першою статті 173 ЦПК. 

З метою усунення цього недоліку пропонуємо частину першу статті 173 

ЦПК після слів «або звернутися для вирішення спору до третейського суду» 

доповнити словами «за винятком непідвідомчих йому справ». 

4) Справи, що виникають з кредитних правовідносин, є по своїй суті 

складними та потребують тривалого часу для обґрунтування висновків суду, а 

тому в судовому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, суди, як правило, 

проголошують лише вступну і резолютивну частини рішення. Частиною другою 

статті 222 ЦПК передбачено негайну видачу копій таких судових рішень. 

З об’єктивних причин суди позбавлені можливості негайної видачі таких копій, а 

тому цей законодавчий припис часто виконується протягом однієї години (а не 
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негайно). З метою усунення виникнення конфліктних ситуацій з цього приводу 

пропонуємо внести зміни до частини другої статті 222 ЦПК, замінивши слово 

«негайно» на слова «протягом однієї години». 

Також актуальним є питання доказування у справах, що виникають з 

кредитних правовідносин. Особливостями процесу доказування в справах такої 

категорії є: 

1) У справах, що виникають з кредитних правовідносин, пояснення сторін, 

третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, та показання свідків не 

мають вирішального значення без їх підтвердження належними письмовими 

доказами чи висновками експерта. 

2) Якщо довідки та розрахунки, які надаються банками, для підтвердження 

виконання умов видачі кредиту, розміру заборгованості тощо, не відповідають 

Інструкції про касові операції в банках України, яка визначає зразки касових 

документів, на підставі яких проводиться прийом та видача готівкових коштів, 

вони не є касовими документами, а тому не можуть бути належними доказами у 

цій категорії справ. 

3) У випадках пред’явлення позовів правонаступниками первісних 

кредиторів, з метою доведення наявності у них права такої вимоги 

правонаступники мають подати належні докази, а саме посвідчені належним 

чином копії договору про переуступку права вимоги та витягу з додатку до цього 

договору, який підтверджує передачу права вимоги саме за цим кредитним 

договором. 

4) При вирішенні питання про стягнення заборгованості за валютним 

кредитом необхідно уважно досліджувати такий письмовий доказ, як заява на 

видачу готівки, а саме з якого рахунку кошти надійшли та з якого рахунку кошти 

були видані тощо, оскільки за заявою на отримання готівки фізичним особам без 

відкриття поточного рахунку можна отримати виключно переказ в іноземній 

валюті, або ж кредит у гривні, а не в іноземній валюті. 

При ухваленні судових рішень у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, необхідно звертати увагу на наступне: 



185 

 

1) Однією із характерних особливостей розгляду спорів, які виникають з 

кредитних правовідносин, є мінливість норм матеріального права, які 

регламентують права та обов’язки суб’єктів відповідних правовідносин. Наведена 

обставина зумовлює необхідність ретельного підходу до вирішення питання про 

дію в часі нормативно-правових актів, які змінюють підходи до регламентації 

кредитних правовідносин. 

2) Надання кредиту в іноземній валюті не є підставою для визнання 

договору недійсним, а надання та одержання кредиту в іноземній валюті, сплата 

процентів за таким кредитом не потребують наявності індивідуальної ліцензії на 

використання іноземної валюти на території України як засобу платежу у жодної 

зі сторін кредитного договору. 

3) Пункт 7 частини одинадцятої статті 11 Закону України «Про захист прав 

споживачів», яким кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого 

кредиту, строк давності якого минув, стосується позасудового порядку 

повернення споживчого кредиту. Рішення суду про відмову у стягненні 

заборгованості за договором споживчого кредиту, строк давності якого минув, 

буде законним та обґрунтованим лише у випадку подачі відповідачем заяви про 

застосування позовної давності та відсутності підстав для поновлення судом 

строку звернення до суду за заявою позивача, а також у випадку, коли така заява 

позивачем не подавалась. 

4) Основними вимогами, яким повинно відповідати судове рішення, є не 

лише законність та обґрунтованість, а й його справедливість. Так, суди, 

керуючись частиною третьою статті 551 ЦК, з урахуванням положень частини 

четвертої статті 10 ЦПК щодо обов’язку суду сприяти сторонам у здійсненні їхніх 

прав, часто зменшують розмір неустойки за умови, що він значно перевищує 

розмір збитків. 

5) Зі змісту рішень суду у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, вбачається, що суди розпочинають описову частину рішення 

узагальненим викладом позиції позивача, що не передбачено пунктом 2 частини 

першої статті 215 ЦПК. Крім того, вимога пункту 2 частини першої статті 215 
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ЦПК про зазначення в описовій частині рішення суду «інших доказів, 

досліджених судом» є нелогічною, оскільки інші перераховані обов’язкові 

елементи описової частини не є доказами, а всі докази по справі та їх оцінка 

повинні зазначатися в мотивувальній частині рішення, а не в описовій. 

Пропонуємо внести зміни до статті 215 ЦПК, виклавши пункт 2 частини першої у 

такій редакції: 

«2) описової частини із зазначенням: 

узагальненого викладу позиції позивача; 

узагальненого викладу позиції відповідача; 

пояснень осіб, які беруть участь у справі;» 

6) Резолютивна частина рішення суду в справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, викладається у формі лаконічного наказу. Оскільки резолютивна 

частина рішення дослівно переноситься у виконавчий лист, вона повинна містити 

повні дані про сторони та безумовну, категоричну і повною відповідь на кожну з 

заявлених вимог.  

При розгляді справ про звернення стягнення на предмет іпотеки 

резолютивна частина рішення має бути викладена з дотриманням норм, 

передбачених Законом України «Про іпотеку». 

У випадку забезпечення кредитного договору шляхом укладення декількох 

договорів поруки з кожним з поручителів окремо, кожен з цих поручителів несе 

солідарну відповідальність лише з позичальником, а тому в резолютивній частині 

необхідно зазначати про стягнення заборгованості з кожного поручителя окремо 

солідарно з позичальником. 

Вирішуючи спір про стягнення боргу за кредитним договором в іноземній 

валюті, суд повинен установити наявність у банку ліцензії на здійснення операцій 

з валютними цінностями, а встановивши вказані обставини, – стягнути грошову 

суму саме в іноземній валюті. Разом зі стягненням заборгованості в іноземній 

валюті суд має право стягнути й проценти за кредитним договором в іноземній 

валюті, оскільки такий процент є платою за користування грошима, а не 

фінансовою санкцією. 
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7) Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, 

наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» не може бути підставою 

для відмови в позові, а є правовою підставою, що унеможливлює примусове 

виконання таких рішень на період його чинності.  

8) Враховуючи недосконалість правового регулювання постановлення 

ухвали про залишення позову без розгляду за заявою позивача на стадії 

апеляційного перегляду судових рішень, пропонуємо внести зміни до частини 

першої статті 310 ЦПК, виклавши її в наступній редакції: 

«1. Рішення суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із закриттям 

провадження у справі з підстав, визначених статтею 205 цього Кодексу або 

залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтею 207 цього Кодексу 

за винятком пункту 5 статті 207 цього Кодексу». 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації викладено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання з дослідження розгляду в порядку цивільного судочинства 

справ, що виникають з кредитних правовідносин. Основні наукові положення, 

отримані в результаті проведеного дослідження, сформульовано наступним 

чином: 

1) В умовах світової фінансової кризи, під впливом економічної та 

політичної ситуацій в державі суттєво збільшилась кількість справ, що виникають 

із кредитних правовідносин. Належний порядок судочинства у справах даної 

категорії є гарантією дотримання прав учасників кредитних правовідносин. 

Справи, що виникають із кредитних правовідносин, розглядаються судами 

України в порядку позовного провадження. Проте, через призму досвіду судів 

зарубіжних країн, практика розгляду справ, що виникають з кредитних 

правовідносин, в порядку наказного провадження чи в порядку, який є 

альтернативним судовому, сприятиме зменшенню кількості та своєчасному 

розгляду і вирішенню справ даної категорії. 

2) У разі пред’явлення юридичною особою позову, що виникає з кредитних 

правовідносин, одночасно як до фізичних, так і до юридичних осіб, справа 

підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства відносно вимог, 

пред’явлених до всіх відповідачів, якщо ці вимоги нерозривно пов’язані між 

собою або від вирішення однієї з них залежить вирішення інших.  

3) Реалізація права на альтернативний судовому захист порушених прав не є 

відмовою від права на судовий захист, хоча і перешкоджає подальшому 

зверненню до суду загальної юрисдикції, оскільки третейська угода передбачає 

обов’язок звернення саме до третейського суду у разі виникнення спору. 

4) Суди не мають передбачених законом підстав при наявності в 

кредитному договорі третейського застереження, яке було включене до 

11 березня 2011 року, визнавати його недійсним. Але за наявності третейського 

застереження (окремої третейської угоди) залишення позовної заяви споживача 
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без розгляду на підставі пункту 6 частини першої статті 207 ЦПК є 

неприпустимим. Тому для узгодження судової практики з нормами 

процесуального законодавства вважаємо за необхідне пункт 6 частини першої 

статті 207 ЦПК викласти у наступній редакції:  

«6) між сторонами укладено договір про передачу спору на вирішення до 

третейського суду і від відповідача надійшло до початку з’ясування обставин у 

справі та перевірки їх доказами заперечення проти вирішення спору в суді (крім 

справ про захист прав споживачів)». 

5) Справами про захист прав споживачів є лише справи за позовами самих 

споживачів, а отже позови банків до позичальників, що виникають з кредитних 

правовідносин, підвідомчі третейським судам, що відповідає вимогам норм 

матеріального і процесуального права та міжнародній практиці. Протилежна 

правова позиція ВСУ з цього питання потребує перегляду. 

6) Наявність рішення третейського суду щодо захисту прав споживачів, 

ухваленого після 11 березня 2011 року, навіть якщо воно не скасоване і суд не 

відмовляв у видачі виконавчого листа на його примусове виконання, не є 

перешкодою для відкриття провадження у справі за тотожним позовом. 

7) Якщо на стадії відкриття провадження у справі суд встановить, що 

фізична особа – відповідач померла, у відкритті провадження має бути відмовлено 

на підставі пункту 1 частини другої статті 122 ЦПК у зв’язку з тим, що відповідна 

заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства. 

Якщо факт смерті відповідача, що настала до подання позову, буде 

встановлено на стадії судового розгляду, суду слід керуватись положеннями 

пункту 1 частини першої статті 205 ЦПК та закривати провадження у справі у 

зв’язку з тим, що вона не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства. 

З огляду на положення статей 28, 29 ЦПК, у разі встановлення під час 

судового розгляду факту пред’явлення позову до померлої особи, формальні 

підстави для застосування судом положень статті 37 ЦПК та встановлення 

правонаступників відсутні у зв’язку з тим, що підставами процесуального 

правонаступництва можуть бути лише обставини, які виникли під час судового 
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провадження у справі, а не до його початку, тобто до відкриття провадження у 

справі. 

8) Під час введення та дії в банку тимчасової адміністрації процесуальним 

представником банку є уповноважена особа Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб, проте, стороною в такій справі є безпосередньо банк, а не Фонд. 

Позови, що виникають із діяльності філії або представництва юридичної 

особи, можуть пред’являтися за їх місцезнаходженням, проте відповідачем у 

справі також є банк чи інша фінансова установа як юридична особа. 

Оскільки велика кількість позичальників укладає кредитні договори у 

відділеннях банку, а відповідно до аналізу законодавства про банки і банківську 

діяльність відділення банку фактично прирівнюється до його філії, пропонується 

внести зміни до частини сьомої статті 110 ЦПК, виклавши її в наступній редакції: 

«7. Позови, що виникають з діяльності філії/відділення або представництва 

юридичної особи, можуть пред’являтися також за їх місцезнаходженням.» 

9) З метою врегулювання питання звільнення споживачів від сплати 

судового збору пропонується внести споживачів до переліку осіб, які 

звільняються від сплати судового збору, визначених частиною першою статті 5 

Закону України «Про судовий збір».  

10) Вирішення питання щодо неможливості навмисного затягування 

судового процесу шляхом неодноразового оскарження ухвали суду першої 

інстанції про відкриття провадження у справі полягає у наданні суду першої 

інстанції права повернення заявникові повторної апеляційної скарги на ухвалу 

про відкриття провадження у справі при наявності ухвали апеляційного суду про 

залишення такої ухвали без змін за апеляційною скаргою цієї ж особи або її  

представника.  

11) Обов’язок суду апеляційної інстанції залишити апеляційну скаргу без 

руху у випадку пропуску строку на апеляційне оскарження судового рішення та 

неподання заяви про його поновлення з наданням тридцятиденного строку на 

подання заяви про поновлення строку не сприяє розгляду справи в розумні строки 
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та надає можливість особам, які беруть участь у справі, зловживати своїми 

процесуальними правами. 

У зв’язку із цим пропонуємо внести зміни до другого речення частини 

третьої статті 297 ЦПК, виклавши його в такій редакції: 

«3. … При цьому протягом п’яти днів з моменту отримання ухвали особа 

має право звернутися до апеляційного суду з заявою про поновлення строків або 

вказати інші підстави для поновлення строку.» 

12) Відповідно до частини першої статті 130 ЦПК однією із складових мети 

попереднього судового засідання є з’ясування можливості врегулювання спору до 

судового розгляду. Приймаючи до уваги існуючу судову практику, керуючись 

метою проведення попереднього судового засідання, необхідно надати суду право 

залишати позов без розгляду або закривати провадження у справі з інших 

непередбачених частиною третьою статті 130 ЦПК підстав шляхом викладення 

частини третьої статті 130 ЦПК в наступній редакції: 

«3. Для врегулювання спору до судового розгляду суд з’ясовує: чи не 

відмовляється позивач від позову, чи визнає позов відповідач, чи не бажають 

сторони укласти мирову угоду або передати справу на розгляд третейського 

суду, чи не існує інших передбачених законом підстав для залишення позову без 

розгляду або закриття провадження у справі.» 

13) Клопотання про витребування доказів та заява про забезпечення доказів 

є окремими процесуально-правовими діями, які не можна ототожнювати, оскільки 

вони мають різні предмети регулювання, форму та наслідки. Так, сплата судового 

збору за подання до суду заяви про забезпечення доказів здійснюється лише у 

випадку, якщо така заява розглядається у порядку, визначеному статтею 135 ЦПК, 

а не за подання клопотання про витребування доказів, яке розглядається за 

правилами статей 130, 168 ЦПК. 

14) Документом, який в розумінні частини п’ятої статті 42 та частини 

восьмої статті 119 ЦПК підтверджує повноваження представника юридичної 

особи, є не лише оригінал довіреності від імені юридичної особи, але й її належно 

посвідчена копія. 
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15) Залучення НБУ до участі у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, є безпідставним, оскільки вимоги за кредитними договорами не 

стосуються діяльності НБУ чи його територіальних управлінь, а прийняте 

рішення не може вплинути на його права чи обов’язки.  

16) Від фактора (особи, яка набула право вимоги) не вимагається наявності 

ліцензії на здійснення валютних операцій, яка необхідна під час укладення 

кредитного договору в іноземній валюті. Боржником, право вимоги до якого було 

відступлено за договором факторингу, може бути і фізична особа. Фактор, як 

правонаступник кредитора у зобов’язаннях, що виникли з кредитного договору, 

договору поруки чи договору іпотеки/застави, є належним відповідачем у справах 

за позовами про визнання таких договорів недійсними, проте такі позови можуть 

бути  пред’явлені і до первісного кредитора. Кредитна спілка як кредитодавець з 

огляду на особливості правового статусу, визначеного законом, не має права 

відступати право вимоги за кредитним договором. 

17) Особа, яка набула прав кредитора шляхом відступлення права вимоги на 

стадії виконавчого провадження, має право вступу у виконавче провадження 

шляхом заміни сторони її правонаступником. Коло суб’єктів, які можуть бути 

ініціаторами вступу у виконавче провадження правонаступника, підлягає 

розширенню шляхом надання такого права самому правонаступнику. 

Враховуючи вищевикладене, пропонується внести зміни до частини першої 

статті 378 ЦПК, виклавши її в наступній редакції: 

«1. У разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження за поданням 

державного виконавця, за заявою сторони або її правонаступника суд замінює 

сторону виконавчого провадження її правонаступником.». 

Також пропонується внести зміни до абзацу 1 частини п’ятої статті 8 Закону 

України «Про виконавче провадження», виклавши його перше речення в 

наступній редакції: 

«5. У разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної 

ініціативи або за заявою сторони чи її правонаступника, а також сама сторона 
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або її правонаступник мають право звернутися до суду із заявою про заміну 

сторони її правонаступником.». 

18) Як свідчить судова практика, у справах, що виникають із кредитних 

правовідносин, неможливо визначити загальний предмет доказування, який є 

характерним для всіх спорів, з огляду на те, що залежно від конкретного позову 

предмет доказування може доповнюватись тими чи іншими обставинами, а 

встановлення кола фактів, які підлягають доказуванню, по кожній конкретній 

кредитній справі залежить від правової норми, на підставі якої повинен бути 

вирішений кредитний спір. 

19) Невиконання іпотекодержателем вимоги про надсилання іпотекодавцю 

та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про 

усунення порушення у не менш ніж тридцятиденний строк, у разі пред’явлення 

ним позову до суду, не є підставою для відмови в позові, оскільки позивачем 

реалізується не позасудовий, а судовий порядок звернення стягнення 

заборгованості на заставлене нерухоме майно. 

20) Важливе значення має принцип гласності, оскільки справи даної 

категорії привертають підвищений суспільний інтерес. Не можна ототожнювати 

поняття відкритого розгляду справи і заходу публічного характеру, де 

припускається згода особи на фото-, кіно-, теле- чи відеозйомку. 

Умовами надання дозволу на проведення фото- та відеозйомки в залі 

судового засідання є: 1) згода осіб, які беруть участь у справі,  на проведення 

вказаних дій; 2) наявність ухвали суду про надання такого дозволу. Без отримання 

згоди осіб, які беруть участь у справі, в залі судового засідання дозволяється 

проводити лише аудіозапис з використанням портативних аудіотехнічних 

пристроїв. 

Враховуючи наведене, запропоновано викласти речення перше абзацу 

другого частини третьої статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» в такій редакції: 

«Учасники судового процесу, інші особи, присутні у залі судового засідання, 

представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового 
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засідання аудіозапис з використанням портативних аудіотехнічних засобів без 

отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених 

законом.». 

Речення друге частини восьмої статті 6 ЦПК пропонується викласти у такій 

редакції: 

«Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відеозапису із 

застосуванням портативної та стаціонарної апаратури, проведення звукозапису 

із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового 

засідання по радіо і телебаченню допускаються на підставі ухвали суду за 

наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі». 

21) Суди неодноразово відкладають розгляд справи через неявку 

відповідачів в судове засідання, і як наслідок порушуються строки розгляду справ 

даної категорії. Запропоновано розцінювати повторне повернення судової 

повістки з відміткою «За закінченням терміну зберігання», як зловживання 

відповідачем своїми правами, та надати суду право розглядати справу, в такому 

випадку, за відсутності відповідача.  

22) Особи, які беруть участь у справі, та проживають (перебувають) в 

районі проведення антитерористичної операції та на тимчасово окупованій 

території Автономної Республіки Крим, вважаються повідомленими про час і 

місце розгляду справи після опублікування оголошення про виклик у пресі. 

23) Враховуючи, що справи щодо захисту прав споживачів не підвідомчі 

третейським судам, та беручи до уваги правову позицію ВСУ, відповідно до якої 

третейським судам не підвідомчі справи за позовами кредиторів до 

позичальників про стягнення заборгованості за договором споживчого кредиту, в 

справах, що виникають з кредитних правовідносин такої категорії, суди не 

повинні з’ясовувати чи не бажають сторони звернутися для вирішення спору до 

третейського суду, незважаючи на те, що такий обов’язок суду передбачений 

частиною першою статті 173 ЦПК. 
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З метою усунення цього недоліку пропонується частину першу статті 173 

ЦПК після слів «або звернутися для вирішення спору до третейського суду» 

доповнити словами «за винятком непідвідомчих йому справ». 

24) Справи, що виникають з кредитних правовідносин, є по своїй суті 

складними та потребують тривалого часу для обґрунтування висновків суду, а 

тому в судовому засіданні, в якому закінчився розгляд справи, суди, як правило, 

проголошують лише вступну і резолютивну частини рішення. Частиною другою 

статті 222 ЦПК передбачено негайну видачу копій таких судових рішень. 

З об’єктивних причин суди позбавлені можливості негайної видачі таких копій, а 

тому цей законодавчий припис часто виконується протягом однієї години (а не 

негайно). Запропоновано внести зміни до частини другої статті 222 ЦПК, 

замінивши слово «негайно» на слова «протягом однієї години». 

25) При вирішенні питання про стягнення заборгованості за валютним 

кредитом суду необхідно уважно досліджувати такий письмовий доказ, як заява 

на видачу готівки, а саме з якого рахунку кошти надійшли та з якого рахунку 

кошти були видані тощо, оскільки за заявою на отримання готівки фізичним 

особам без відкриття поточного рахунку можна отримати виключно переказ в 

іноземній валюті, або ж кредит у гривні, а не в іноземній валюті. 

26) Однією із характерних особливостей розгляду спорів, які виникають з 

кредитних правовідносин, є мінливість норм матеріального права, які 

регламентують права та обов’язки суб’єктів відповідних правовідносин. Наведена 

обставина зумовлює необхідність ретельного підходу до вирішення питання про 

застосування та визначення дії в часі нормативно-правових актів, які змінюють 

регламентацію кредитних правовідносин. 

27) Надання кредиту в іноземній валюті не є підставою для визнання 

договору недійсним, а надання та одержання кредиту в іноземній валюті, сплата 

процентів за таким кредитом не потребують наявності індивідуальної ліцензії на 

використання іноземної валюти на території України як засобу платежу у жодної 

зі сторін кредитного договору. 
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28) Пункт 7 частини одинадцятої статті 11 Закону України «Про захист прав 

споживачів», яким кредитодавцю забороняється вимагати повернення споживчого 

кредиту, строк давності якого минув, стосується позасудового порядку 

повернення споживчого кредиту. Рішення суду про відмову у стягненні 

заборгованості за договором споживчого кредиту, строк давності якого минув, 

буде законним та обґрунтованим лише у випадку подачі відповідачем заяви про 

застосування позовної давності та відсутності підстав для поновлення судом 

строку звернення до суду за заявою позивача, а також у випадку, коли така заява 

позивачем не подавалась. 

29) Основними вимогами, яким повинно відповідати судове рішення, є не 

лише законність та обґрунтованість, а й його справедливість. Так, суди, 

керуючись частиною третьою статті 551 ЦК, з урахуванням положень частини 

четвертої статті 10 ЦПК щодо обов’язку суду сприяти сторонам у здійсненні їхніх 

прав, часто зменшують розмір неустойки за умови, що він значно перевищує 

розмір збитків. 

30) Зі змісту рішень суду у справах, що виникають з кредитних 

правовідносин, вбачається, що суди розпочинають описову частину рішення 

узагальненим викладом позиції позивача, що не передбачено пунктом 2 частини 

першої статті 215 ЦПК. Крім того, вимога пункту 2 частини першої статті 215 

ЦПК про зазначення в описовій частині рішення суду «інших доказів, 

досліджених судом» є нелогічною, оскільки інші перераховані обов’язкові 

елементи описової частини не є доказами, а всі докази по справі та їх оцінка 

повинні зазначатися в мотивувальній частині рішення, а не в описовій.  

Враховуючи зазначене, пропонується внести зміни до статті 215 ЦПК, 

виклавши пункт 2 частини першої у такій редакції: 

«2) описової частини із зазначенням: 

узагальненого викладу позиції позивача; 

узагальненого викладу позиції відповідача; 

пояснень осіб, які беруть участь у справі;» 
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31) При розгляді справ про звернення стягнення на предмет іпотеки 

резолютивна частина рішення має бути викладена з дотриманням норм, 

передбачених Законом України «Про іпотеку». 

У випадку забезпечення кредитного договору шляхом укладення декількох 

договорів поруки з кожним з поручителів окремо, кожен з цих поручителів несе 

солідарну відповідальність лише з позичальником, а тому в резолютивній частині 

необхідно зазначати про стягнення заборгованості з кожного поручителя окремо 

солідарно з позичальником. 

Вирішуючи спір про стягнення боргу за кредитним договором в іноземній 

валюті, суд повинен установити наявність у банку ліцензії на здійснення операцій 

з валютними цінностями, а встановивши вказані обставини, – стягнути грошову 

суму саме в іноземній валюті. Разом зі стягненням заборгованості в іноземній 

валюті суд має право стягнути й проценти за кредитним договором в іноземній 

валюті, оскільки такий процент є платою за користування грошима, а не 

фінансовою санкцією. 

32) Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, 

наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті» не може бути підставою 

для відмови в задоволенні позову, а є правовою підставою, що унеможливлює 

примусове виконання таких рішень на період його чинності.  

33) Враховуючи недосконалість правового регулювання постановлення 

ухвали про залишення позову без розгляду за заявою позивача на стадії 

апеляційного перегляду судових рішень, запропоновано відмовитись від 

можливості залишення позовної заяви без розгляду на стадії апеляційного 

розгляду за ініціативною позивача шляхом внесення зміни до частини першої 

статті 310 ЦПК, викладення її в наступній редакції: 

«1. Рішення суду підлягає скасуванню в апеляційному порядку із закриттям 

провадження у справі з підстав, визначених статтею 205 цього Кодексу або 

залишенням заяви без розгляду з підстав, визначених статтею 207 цього Кодексу 

за винятком пункту 5 статті 207 цього Кодексу». 
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