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Одночасне стягнення з учасника господарських 
відносин, який порушив господарське зобов`язання за 
договором, штрафу та пені не суперечить ст. 61 
Конституції України, оскільки згідно зі ст. 549 ЦК пеня та 
штраф є формами неустойки, а відповідно до ст. 230 ГК - 
видами штрафних санкцій, тобто не є окремими та 
самостійними видами юридичної відповідальності. У 
межах одного виду відповідальності може застосовуватися 
різний набір санкцій.

Постанова ВП ВС від 01.06.2021 № 910/12876/19 (12-
94гс20)

Договірні 
спори



 Будь-який суб`єкт підприємницької діяльності діє на 
власний ризик. Укладаючи договір поставки товару на 
певний строк у майбутньому, він гарантує собі 
можливість продати свій товар, але при цьому несе 
ризики зміни його ціни. Підприємець має передбачати 
такі ризики і одразу закладати їх у ціну договору.

Постанова об`єднаної палати Касаційного 
господарського суду від 18.06.2021 № 927/491/19

Договірні 
спори



Право власності на майно, передане кооперативу як 
вступні, членські, цільові внески, вклади його членів тощо 
належить кооперативу, а не його членам. Тому майно 
господарського товариства, кооперативу належить їм на 
праві власності і не може належати на праві власності іншим 
особам. Зокрема, таке майно не може належати на праві 
спільної власності учаснику (засновнику, члену) приватного 
підприємства та його подружжю (колишньому подружжю).

Постанова ВП ВС від 29.06.2021 № 916/2813/18 (12-71гс20)

Корпоративні 
спори



Учасник товариства, який вважає порушеними свої 
корпоративні права, може захищати їх різними 
способами, які не перешкоджають господарській 
діяльності самого товариства та не ставлять інтереси 
третіх осіб, які вступають з товариством у зобов`язальні 
правовідносини, під ризик їх невиконання (скликання 
зборів учасників з метою покращення роботи органів 
управління товариством; вихід з товариства з виплатою 
йому частки у майні товариства).

Постанова ВП ВС від 08.06.2021 № 906/1336/19 (12-
2гс21)

Корпоративні 
спори



При визначенні суми відшкодування суд має виходити 
з критерію реальності адвокатських витрат 
(встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також 
критерію розумності їхнього розміру, з огляду на 
конкретні обставини справи та фінансовий стан обох 
сторін.

Додаткова постанова ВП ВС від 07.07.2021 у справі     
№ 910/12876/19 (провадження № 12-94гс20)

Судові 
витрати



Втручання суду у договірні відносини між адвокатом та його 
клієнтом у частині визначення розміру гонорару або зменшення 
розміру стягнення такого гонорару з відповідної сторони на 
підставі положень ч. 4 ст. 126 ГПК України можливе лише за умови 
обґрунтованості та наявності доказів на підтвердження 
невідповідності таких витрат фактично наданим послугам. В 
іншому випадку, таке втручання суперечитиме принципу свободи 
договору та принципу захисту права працівника або іншої особи 
на оплату за виконану працю.

Додаткова постанова палати для розгляду справ щодо захисту 
прав інтелектуальної власності, а також пов`язаних з 
антимонопольним та конкурентним законодавством Касаційного 
господарського суду від 19.07.2021 року № 910/16803/19

Судові 
витрати



Справа в спорі про визнання недійсним укладеного 
одним з подружжя без згоди іншого з подружжя договору 
щодо розпорядження часткою в статутному капіталі 
юридичної особи має розглядатися господарським судом.

Постанова ВП ВС від 29.06.2021 № 916/2813/18 (12-
71гс20)

Юрисдикція



Накладення арешту на заставлене майно не позбавляє 
кредитора права задовольнити його вимоги в 
майбутньому і не скасовує для нього правил 
пріоритетності, передбачених Законом України «Про 
іпотеку» .

Постанова ВП ВС від 08.06.2021 № 346/1305/19 (14-
181цс20)

Іпотека



Умова договорів поруки про їхню дію до повного 
виконання зобов`язань за кредитним договором та 
договором комісії, не є строком, встановленим у договорі 
поруки, оскільки останній визначається роками, 
місяцями, тижнями, днями або годинами. З огляду на цей 
висновок слід застосувати припис, викладений у реченні 
другому ч. 4 ст. 559 ЦК про припинення поруки, якщо 
кредитор протягом шести місяців від дня настання строку 
виконання основного зобов`язання не пред`явить вимоги 
до поручителя.

Постанова ВП ВС від 08.06.2021 № 202/781/14-ц (14-
356цс19)

 Порука



Якщо наслідком задоволення вимоги, заявленої у 
справі, стороною якої є особа, щодо якої відкрито 
провадження у справі про банкрутство, може бути зміна 
розміру або складу ліквідаційної маси боржника, таку 
справу слід розглядати у межах справи про банкрутство 
на підставі ст. 7 КУзПБ, а спір є майновим у розумінні 
положень цього Кодексу.

Постанова ВП ВС від 15.06.2021 № 916/585/18 
(916/1051/20) (12-14гс21)

Процесуальні 
питання


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11

