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НЕКОНСТИТУЦіЙНіСТЬ

Громадяни подали вже дві конституційні скарги щодо права касаційного суду 
повертати скарги в цивільних справах на підставі відсутності необхідності 
перевірки матеріалів справи

Без необхідності

Ірина ГОНЧАР
«Судовий вісник»

30 вересня 2016 року набув чиннос
ті Закон України «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуд
дя)», яким змінено повноваження Конс
титуційного Суду України (КСУ). Се
ред іншого ним в Україні запроваджу
ється інститут конституційної скарги. 
Так, Основний Закон України доповнено 
статтею 1511, згідно з якою КСУ вирішує 
питання про відповідність Конституції 
України (конституційність) закону Украї
ни за конституційною скаргою особи, яка 
вважає, що застосований в остаточному 
судовому рішенні в її справі закон Украї
ни суперечить Конституції. Конституцій
ну скаргу може бути подано у разі, якщо 
всі інші національні засоби юридичного 
захисту вичерпано.

Проте за приписами статті 55 Конс
титуції України право звернутись із конс
титуційною скаргою до Конституційно
го Суду України може бути реалізоване у 
порядку, визначеному законом. Оскільки 
наразі діє Закон України «Про Конститу
ційний Суд України», прийнятий до зга
даних змін, ним не передбачено поряд
ку подання, допуску та провадження у 
справах за конституційними скаргами. 
Відтак, реально розгляд конституційних 
скарг КСУ розпочнеться після внесення 
парламентом змін до закону про КСУ або 
ухвалення нового закону, що регулює від
повідні правовідносини.

У той же час гарантоване нині чин
ною Конституцією право на подання 
конституційної скарги не може бути 
обмежене через відсутність законо
давчого врегулювання процесуальних  
питань. Тому КСУ приймає конститу
ційні скарги, проте вони лише зберіга
ються у Секретаріаті КСУ, а до їх роз
гляду судді КСУ зможуть приступити 
лише після законодавчого визначення 
порядку їх розгляду. хоча в КСУ і по
переджають, що подавати скарги нині 
недоцільно — є ризик, що вони не від
повідатимуть вимогам, встановле
ним для таких  документів майбутнім  
законодавством.

Попри це, відповідно до відкритих 
даних вебсайту суду, станом на 15 лис
топада 2016 року до КСУ вже надішли 
20 конституційних скарг. Серед іншо
го заявники піддають сумнівам конс
титуційність окремих положень Зако
нів України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», «Про 
пенсійне забезпечення осіб, звільнених 
з військової служби, та деяких інших 
осіб», «Про іпотеку», «Про Національну 
поліцію», «Про прокуратуру», «Про ви
конавче провадження», про державний 
бюджет України на 2015й та 2016 роки, 
Податкового кодексу України, Кодексу 
України про адміністративні правопору
шення, Кримінального процесуального 
кодексу України та Цивільного процесу
ального кодексу України.

Є скарги «щодо визнання неконсти
туційними досудового розслідування та 
судового провадження, які здійснюва
лись щодо заявника» та «визнання ухва
ли іваноФранківського міського суду 
іваноФранківської області від 25 лютого 
2016 року про відвід судді Деркач Н.і. та
кою, що суперечить 21, 22, 23, 24, 28, 41, 
43 статям Конституції України».

Звісно, з огляду на зміст більшос
ті скарг є висока ймовірність, що вони 
не будуть прийняті КСУ до проваджен
ня, адже за змістом є скаргами або на дії 
посадових осіб, або касаційними скарга
ми до суду загальної юрисдикції. Проте 
окремі питання, порушені у таких скар
гах, заслуговують на увагу з точки зору 
практиків.

Так, наразі до КСУ подано дві скарги, 
що стосуються відповідності Конститу
ції України (конституційності) положень 
пункту 5 частини 4 статті 328 Цивільного 
процесуального кодексу (ЦПК) України. 

Цією нормою передбачене право судді
доповідача відмовити у відкритті каса
ційного провадження у справі у випадку, 
якщо «касаційна скарга є необґрунтова
ною і викладені в ній доводи не викли
кають необхідності перевірки матеріалів 
справи».

При цьому частина 2 статті 324 ЦПК 
України встановлює підставою касацій
ного оскарження «неправильне застосу
вання судом норм матеріального права чи 
порушення норм процесуального права», 
а частина 5 статті 328 Кодексу уточнює, 
що «неправильне застосування норм ма
теріального права чи порушення норм 
процесуального права є підставою для 
відкриття касаційного провадження не
залежно від обґрунтованості касаційної 
скарги».

Виходячи із цього, заявниця за од
нією з цих скарг вважає, що пункт 5 час
тини 4 статті 328 ЦПК України не може 
застосовуватися за жодних обставин з 
огляду на положення частини 5 цієї стат
ті. Перед тим, як застосувати пункт 5 час
тини 4, суддядоповідач суду касаційної 
інстанції повинен зробити висновок, що 
судами попередніх інстанцій дотримано 
норми матеріального та процесуально
го права. Але цього неможливо зробити 
без процедури, встановленої статтею 332 
ЦПК України «Попередній розгляд спра
ви». Нормами цієї статті передбачено, що 
попередній розгляд справи має бути про
ведений протягом п’яти днів після скла
дення доповіді суддеюдоповідачем ко
легією у складі трьох суддів у нарадчій 
кімнаті без повідомлення осіб, які беруть 
участь у справі. Під час такого розгляду 
суддядоповідач доповідає колегії суддів 
про проведення підготовчої дії та обста
вини, необхідні для ухвалення  судового 

рішення  судом касаційної інстанції. Під 
час попереднього розгляду суд може 
 прийняти одне з рішень:

— відхилити касаційну скаргу і зали
шити рішення без змін, якщо немає під
став для скасування судового рішення;

— скасувати судове рішення за на
явності підстав, які тягнуть за со
бою обов’язкове скасування судового 
 рішення;

— призначити справу до судового роз
гляду, якщо хоч один суддя із складу суду 
дійшов такого висновку.

Тобто, на думку заявниці, суд може 
визначитися щодо додержання вимог ма
теріального та/чи процесуального права 
тільки у складі колегії з трьох суддів, не 
раніше попереднього розгляду справи. 
Відтак, суддядоповідач одноосібно не 

може визначатися з питанням необґрун
тованості касаційної скарги і відмовляти 
в її прийнятті на підставі пункту 5 части
ни 4 статті 328 ЦПК України. Додатково 
заявниця наголошує, що жоден закон 
не встановлює ознак необґрунтованос
ті скарги, тож на стадії допуску переві
ряється лише її відповідність за формою 
і змістом вимогам статті 326 ЦПК Укра
їни. Це унеможливлює відмову в прий
нятті скарги з підстав пункту 5 части
ни 4 статті 328 ЦПК України. Окремо 
заявниця зазначає, що наявність згада
ної норми у ЦПК України дозволяє без
підставно «узаконювати» судові рішен
ня, які є незаконними та необґрунтова
ними, відтак цю норму доречно визнати 
неконституційною.

Подібні доводи наводить й інший 
заявник, який скаржиться до КСУ на 
положення пункту 5 частини 4 стат
ті 328 ЦПК України. Його скарга менш 
«емоційна» і більше структурована як 
юридичний документ. Містить поси
лання на законодавство України, попе
редні рішення КСУ, постанови Плену
му Верховного Суду України та практи
ку Європейського суду з прав людини. 
А його доводи щодо неконституційності 
спірної норми зводяться до такого.

Право на касаційне оскарження су
дових рішень у контексті положень 
статті 55, пункту 8 частини 3 статті 129 
Конституції України є складовою пра
ва кожного громадянина на звернен
ня до суду. Положенням пункту 8 час
тини 3 статті 129 Конституції України 
встановлено одну із основних засад су
дочинства — забезпечення апеляцій
ного і у визначених законом випадках 
права на касаційне оскарження судово
го рішення. Та на момент розгляду ка
саційної скарги судом у справі заявника 
положення пункту 8 зазначеної норми 
визначали касаційне оскарження як га
рантоване право, яке могло бути обме
жене тільки, якщо така заборона вста
новлена законом.

Зрештою, заявник вказує на те, що 
пункт 5 частини 4 статті 328 ЦПК Украї
ни не відповідає вимогам статті 324 цьо
го ж Кодексу, оскільки фактично надає 
право судді одноосібно «приймати рі
шення у випадках, не встановлених за
коном, порушуючи тим самим консти
туційне право громадян — на касаційне 
оскарження судового рішення».

З точки зору юридичного обґрунту
вання обидві скарги викликають чима
ло питань щодо їх прийнятності. Про
те питання про правомірність положень 
пункту 5 частини 4 статті 328 ЦПК Укра
їни вже давно дискутується в юридич
них колах. і воно не зводиться до того, 
чи ухвалюється рішення про прийнят
тя скарги одноосібно чи трійкою суддів. 
А до того, чи можна на стадії отриман
ня касаційної скарги стверджувати про 
явну її необґрунтованість без перевірки 
матеріалів справи і про відсутність не
обхідності такої перевірки матеріалів? 
А подання таких скарг до КСУ підтвер
джує те, що наявність цієї норми поро
джує відчуття несправедливості серед 
громадян. Ймовірно, її подальша доля 
має бути вирішена якщо не Конститу
ційним Судом України, то робочою гру
пою Ради з питань судової реформи при 
Адміністрації Президента України, яка 
розробляє проекти змін до процесуаль
них кодексів України.

Громадяни вважають несправедливим право судді-доповідача самостійно визначати 
необґрунтованість доводів касаційної скарги без перевірки законності оскаржуваного 

судового рішення

Договори купівліпродажу права гро
шової вимоги (відступлення права вимо
ги або цесії) широко розповсюджені в гос
подарській практиці українських підпри
ємств. У 2015—2016 роках загострилась 
тенденція ототожнення цих договорів із 
договорами факторингу в постановах Су
дової палати в господарських справах Вер
ховного Суду України (ВСУ) та Вищого 
господарського суду України (ВГСУ). Як 
наслідок, договори купівліпродажу гро
шової вимоги визнаються договорами 
факторингу, а отже недійсними у зв’язку 
з недотриманням під час їх укладення ви
мог Цивільного кодексу (ЦК) України до 
суб’єктного складу договорів факторингу.

Водночас є значний пласт сталої су
дової практики, яка чітко розмежовує 
договір купівліпродажу права грошо
вої вимоги та факторингу. Названі підхо
ди описані та проаналізовані в цій статті 
з наведенням судових рішень, ухвалених 
упродовж останніх років. Варто зазначи
ти, що у практикуючих юристів досить 
часто виникають труднощі з визначен
ням різниці між договором факторингу та 
купівліпродажу права грошової вимоги.

Поняття «факторинг»

Відповідно до частини 1 статті 1077 ЦК 
України, за договором факторингу одна сто
рона (фактор) передає або зобов’язується 
передати грошові кошти у розпорядження 
другої сторони (клієнта) за плату (в будь
який передбачений договором спосіб), а 
клієнт відступає або зобов’язується відсту
пити факторові своє право грошової вимо
ги до третьої особи (боржника).

Економічна суть договору факторингу в 
першу чергу полягає в наданні фінансових 
послуг, а не в переході права грошової ви
моги. Відповідно до статті 1 Закону Украї
ни «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг», 
фінансова послуга — це операція з фінан
совими активами, що здійснюється в ін
тересах третіх осіб за власний рахунок чи 
за рахунок цих осіб, а у випадках, передба
чених законодавством, — і за рахунок залу
чених від інших осіб фінансових активів з 
метою отримання прибутку або збережен
ня реальної вартості фінансових активів. 
У частині 1 статті 4 цього Закону містить
ся перелік фінансових послуг, серед яких у 
пункті 11 зазначається і факторинг. З ураху
ванням положень статті 49 Закону України 
«Про банки і банківську діяльність» факто
ринг визначається як кредитна операція.

Суть відносин факторингу полягає в 
тому, що після укладення договору в об

мін на право вимоги дебіторської забор
гованості фактор виплачує клієнту аванс, 
зазвичай у розмірі до 90 % від вартос
ті відступленого зобов’язання, а части
ну, що залишилася, — після отримання 
відповідних виплат від боржника. Опла
та  послуг фактора формується за рахунок 
комісій та відсотків, які виплачує факто
рові клієнт.

Варто зазначити, що визначення фак
торингу, надане ЦК України, не зовсім 
точно відображає його економічну суть. 
Це й створює проблеми із відмежуван
ням його від договору купівліпродажу 
права грошової вимоги. У наведеному  

в статті 1077 визначенні не згадується про 
суттєві риси, притаманні договору фак
торингу, наприклад, що фактор зазвичай 
бере на себе виконання таких функцій:

1) фінансування постачальника, 
включаючи надання позики та здійснен
ня авансових платежів;

2) ведення обліку (головної бухгал
терської книги) щодо дебіторської за
боргованості;

3) пред’явлення до сплати грошових 
вимог;

4) захист від несплат боржників (на
приклад, передбачення в договорі мож
ливості звернення вимоги до клієнта у 
випадку несплати боржником).

Відповідно до статті 1 Конвенції Між
народного інституту з уніфікації приват
ного права (УНіДРУА) «Про міжнародний 
факторинг» (Оттава, 28 травня 1988 року), 
взяття на себе фактором виконання двох 
із наведених функцій є обов’язковою умо
вою договору факторингу. Внесення від
повідних змін до глави 73 ЦК України 
(«Факторинг») зняло б питання про роз
межування договору факторингу і купівлі
продажу права грошової вимоги.

Купівля-продаж права вимоги

Українське законодавство допус
кає заміну кредитора в будьякому 
зобов’язанні, за винятком зобов’язань, 
нерозривно пов’язаних з особою креди
тора, зокрема про відшкодування шкоди, 
завданої каліцтвом, іншим ушкоджен
ням здоров’я або смертю, як це визначе

но в статті 515 ЦК України. ЦК України 
передбачено: якщо відступлення права 
вимоги здійснюється на платній основі, 
на нього розповсюджуються положення 
про договір купівліпродажу. До договору 
купівліпродажу права вимоги застосову
ються положення про відступлення права 
вимоги, якщо інше не встановлено дого
вором або законом.

Тут варто навести позицію колегії 
суддів ВГСУ у постанові від 16 лютого 
2016 року у справі № 910/17428/15:

«…між договором про відступлення пра
ва вимоги та договором факторингу (фінан
сування під відступлення права грошової 
вимоги) є лише одна спільна риса: вони ба
зуються на заміні кредитора у зобов’язанні 
(відступлення права вимоги)».

На цьому спільні риси цих договорів 
вичерпуються. Відмінності ж проявля
ються в тому, що договір купівліпродажу 
права грошової вимоги вважається вико
наним і припиняє свою дію після того, як 
первісний кредитор передав новому кре
дитору право вимоги до боржника, а но
вий кредитор виплатив первісному кре
дитору кошти. Договір факторингу діє 

і після того, як фактор виплатив клієн
ту кошти, а клієнт передав фактору пра
во грошової вимоги до третіх осіб, до мо
менту, коли боржник (або клієнт, якщо це 
передбачено договором факторингу) ви
платить факторові кошти за первісним 
договором.

Винагорода — це фінансування?

Узагальнено позиція судів, які ототож
нюють договір купівліпродажу права ви
моги і факторингу, зводиться до того, що, 
якщо договір між сторонами передбачає 
передачу права грошової вимоги проти 
виплати коштів або обов’язку їх випла
тити, то фактично має місце фінансуван
ня однієї сторони іншою. Такі відносини 
мають ознаки факторингу, а отже новий 
кредитор повинен мати статус банку або 
фінансової установи, яка відповідно до 
закону має право здійснювати факторин
гові операції. В іншому випадку такі дого
вори треба визнавати недійсними.

Така позиція наведена в постано
вах ВСУ від 13 квітня 2016 року у справі 
№ 3226гс16 та від 25 травня 2016 року у 
справі № 3254гс16. Цієї позиції дотри
мується і ВГСУ в постанові від 10 серпня 
2016 року у справі № 915/2168/15.

Підхід, відповідно до якого плата за 
відступлення права вимоги визнається 
фінансуванням, на мою думку, є неко
ректним. Економічний словник за редак
цією Алєксєєнка л.М. надає таке визна
чення фінансування: надання капіталів і 
залучення інвестицій (капіталовкладень) 

для втілення (реалізації) певного проек
ту. З урахуванням цього визначення опла
ту, яку новий кредитор здійснює на ко
ристь первісного кредитора за договором 
купівліпродажу грошової вимоги, не 
можна вважати фінансуванням. У проти
лежному випадку треба говорити про те, 
що має місце фінансування і при укла
денні договору купівліпродажу, наприк
лад, нерухомого майна.

Мета договору має значення

На противагу описаному підходу є 
усталена практика відмежування договору 
факторингу від договору купівліпродажу 
права грошової вимоги, відповідно до якої 
суди аналізують мету укладення договору 
відступлення права грошової вимоги.

Так, метою укладення договору фак
торингу є фінансування клієнта фактором 
шляхом передачі в його розпорядження 
коштів. Ця послуга надається фактором 
за плату, розмір якої визначається дого
вором. При цьому сама грошова вимога, 
передана клієнтом фактору, не вважаєть
ся платою за надану фактором фінансову 
послугу. Викладено таку позицію в поста
нові ВСУ від 10 липня 2007 року у спра
ві № 26/347066531, і сьогодні суди часто 
звертаються до неї.

На особливу увагу також заслуговує 
постанова ВСУ в складі судових палат у 
цивільних та господарських справах від 
6 липня 2015 року у справі № 6301цс15, 
в якій суд дійшов висновку, що при укла
денні договору відступлення права вимо
ги сторони керувались положеннями ста
тей 512, 513, 514 ЦК України, отже суд 
касаційної інстанції дійшов обґрунтова
ного висновку про те, що сторони укла
ли договір відступлення права вимоги, а 
не факторингу.

У постанові від 9 серпня 2016 року в 
справі № 911/1079/16 ВГСУ, проаналізу
вавши предмет оскаржуваних договорів 
відступлення права вимоги, дійшов тако
го висновку:

«Враховуючи зазначене положення за
кону, попередні судові інстанції обґрун
товано виходили з того, що договори від
ступлення права вимоги не є договорами 
факторингу, оскільки за укладеними дого
ворами жодна з сторін не передає кошти у 
розпорядження іншої сторони за плату».

Таким чином, остаточно вирішити 
питання про те, чи має договір відступ
лення права вимоги ознаки факторин
гового, можна на основі таких критері
їв: укладення договору, предмет договору, 
права і обов’язки, які виникають у сторін 
за результатами укладення договору.

З огляду на вищевикладене пропоную 
законодавчо закріпити критерії відмежу
вання договору факторингу від договору 
купівліпродажу грошової вимоги шля
хом викладення частини 2 статті 1077 ЦК 
України в такій редакції:

«У договорі факторингу сторони 
зобов’язані вирішити питання про надан
ня фактором клієнтові послуг, пов’язаних 
із грошовою вимогою, право якої він 
 відступає.

Вказані послуги можуть передбачати 
фінансування постачальника, включаю
чи надання позики та здійснення аван
сових платежів; ведення обліку (головної 
бухгалтерської книги) щодо дебіторської 
заборгованості; пред’явлення до спла
ти грошових вимог; захист від несплат 
боржників тощо».

Договір про відступлення права вимоги та договір факторингу 
мають лише одну спільну рису: вони базуються на заміні кредитора у зобов’язанні


