
Вищий  спеціалізований  суд  України  з  розгляду
цивільних і кримінальних справ

                                                                                  01043, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4-а.

Позивач: Відповідач (Позивач за
зустрічним позовом)

Скаржник (не заявляла
вимог ні в суді першої

інстанції, ні в суді
апеляційної інстанції)

Треті особи

Приватне підприємство 
«Віталфарма»,
код ЄДРПОУ 30108220;
юридична  адреса:  м.  Київ,  вул.
Святошинська, 2;
фактична  адреса:  м.  Київ,  провулок
Радищева, 19.

Петрашко Сергій 
Ярославович, 
ідентифікаційний номер 2780003494,
мешкає  за  адресою:  м.  Київ,  вул.
Павлівська, буд.26/41, кв. 49,
тел. Невідомий.

Петрашко Ірина 
Миколаївна,
Мешкає за адресою: 01135,  м.
Київ,  вул.  Павлівська,
буд.26/41, кв. 49,
Тел.:Невідомий

Приватний  нотаріус
Лисенко О.О.
01054,  м.  Київ,  вул.
Воровського, 31-а, оф.18.
Тел.: Невідомий

Адреса  для  листування  (отримання
пошти Позивачем від Суду):
01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4-Б. 
Приватне  підприємство  «Юридична
фірма „ФОКС”/ для Сьомака В.С.

Представник Позивача 
Марініч Володимир 
Костянтинович, 
за  довіреністю  (згідно  положень  статей
40  і  42  Цивільного  процесуального
кодексу України):
Громадянин України
Ідентифікаційний номер: 2662300392
Місце  роботи:  директор  Приватного
підприємства «Юридична фірма «ФОКС»
Зареєстрований  за  адресою:  83121,  м.
Донецьк,  вул.  Артема,  буд.  167,  кв.  26,
Тел.: (044) 288-87-72

Адреса  для  листування  (отримання
пошти  Представником  Позивача  від
Суду):
01010, м. Київ, пров. Інженерний, 4-Б. 
Приватне  підприємство  «Юридична
фірма „ФОКС”/для Марініча В. К.

ПОЯСНЕННЯ ПО СПРАВІ № 6-37400ск11
стосовно правової позиції Позивача, згідно норм національного законодавства та

згідно судової практики Європейського суду з прав людини

З метою забезпечення  повного та  всебічного з’ясування  обставин справи № 6-37400ск11,  а
також недопущення порушення законних інтересів та прав Приватного підприємства «Віталфарма»,
вважаємо за необхідне відповідно до положень статей 10, 27, 31 Цивільного процесуального кодексу
України,  затвердженого  законом України  від  18.03.2004  р.  за  № 1618-IV,  надати  суду касаційної
інстанції  наступні  додаткові пояснення  стосовно  правової  позиції  Приватного  підприємства
«Віталфарма» по зазначеній справі.

З метою забезпечення читабельності документу і зручності при викладені обставин справи та
надані нормативного обґрунтування, було застосовано наступні терміни:

ПП «Віталфарма» – Приватне підприємство «Віталфарма» (код ЄДРПОУ 30108220);
Петрашко С.Я. – Петрашко Сергій Ярославович;
Попередній  договір – укладений  24.06.2008  р.  між  ПП «Віталфарма» та  Петрашко С.Я.

попередній  договір  (про  укладення  в  майбутньому  основного  договору),  посвідчений  приватним

Julia urist
Підсвічування

Julia urist
Підсвічування



нотаріусом  Київського  міського  нотаріального  округу  Лисенком  О.О.,  із  змінами  за  додатковою
угодою від 04.07.2008 р.;

Петрашко І.М. – Петрашко Ірина Миколаївна;
ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
Європейський суд – Європейський суд з прав людини;

Конституція – Конституція України від 28.06.1996 р. за № 254к/96-ВР;
ЦКУ – Цивільний кодекс України, затверджений законом України від 16.01.2003 року за № 435-

ІV;
СКУ –  Сімейний кодекс України,  затверджений законом України від  10.01.2002  року за  №

2947-ІІІ;
ЦПКУ –  Цивільний  процесуальний  кодекс  України,  затверджений  законом  України  від

18.03.2004 року за № 1618 – ІV.
Декларація про державний суверенітет  України – Декларація  про державний суверенітет

України від 16 липня 1990 року за № 55-XII; 
Конвенція про міжнародні договори – Віденська конвенція про право міжнародних договорів,

до якої Україна приєдналась згідно указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про приєднання
Української  Радянської Соціалістичної Республіки до Віденської конвенції  про право міжнародних
договорів» від 14 квітня 1986 року за № 2077-XI;

Конвенція про захист прав людини – Конвенція про захист прав людини та основоположних
свобод,  до якої Україна приєдналась за законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав
і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»
від 7 липня 1997 року за № 475/97-ВР; 

Протокол № 1 – ратифікований Верховною Радою України Перший протокол до Конвенції про
захист прав людини;

ЗУ Про міжнародні договори – Закон України «Про міжнародні договори України»  від 29
червня 2004 року за  № 1906-IV;

ЗУ Про застосування практики Європейського суду – Закон України «Про виконання рішень
та застосування практики Європейського суду з прав людини» від  23 лютого 2006 року за № 3477-IV;

Справа  «Совтрансавто-Холдинг» –  Рішення  Європейського суду з  прав  людини по справі
«Совтранс – Холдинг» проти України» від 25.07.2002 року, за заявою № 48553/99;

Справі «Шмалько проти України»  – Рішення Європейського суду з прав людини по справі
«Шмалько проти України»  від 20 липня 2004 року, за заявою №  60750/00;

Справа «Тімотієвич проти України» – Рішення Європейського суду з прав людини по справі
«Тімотієвич проти України» від 8 листопада 2005 року, за заявою № 63158/00;

Справа «Агротехсервіс  проти України» –  Рішення  Європейського суду з  прав  людини по
справі «Агротехсервіс проти України» від 5 липня 2005 року, за заявою № 62608/00;

Справа «Пономарьов проти України» – Рішення Європейського суду з прав людини по справі
«Пономарьов проти України» від 3 квітня 2008 року, за заявою № 3236/03;

Справа  «Дія-97» –  Рішення  Європейського  суду  з  прав  людини  по  справі  «Дія-97»  проти
України» від 21.10.2010 року, за заявою № 19164/04.

Обставини справи.

24.06.2008 р.  між  ПП «Віталфарма» та  Петрашко С.Я. укладено  Попередній договір про
зобов’язання  укласти  в  майбутньому  Основний  договір  купівлі-продажу  цілісного  майнового
комплексу.

В липні 2009 р. ПП «Віталфарма» звернулось до Шевченківського районного суду м. Києва з
позовною  заявою  до  Петрашко  С.Я. про  відшкодування  збитків.  В  наступному,  викладені  у
вищезазначеній позовній заяві вимоги було змінено на вимоги про стягнення з Петрашко С.Я. суми
коштів.

В  свою  чергу,  Петрашко  С.Я. було  подано  до  Шевченківського  районного  суду  м.  Києва
зустрічну  позовну  заяву до  ПП  «Віталфарма» про  визнання  недійсним  положень  попереднього
договору та зобов’язання  ПП «Віталфарма» укласти договір купівлі продажу цілісного майнового
комплексу. За зустрічною позовною заявою Шевченківським районним судом м. Києва було залучено
в  якості  третьої  особи  по  справі  приватного нотаріуса  Київського міського нотаріального округу
Лисеннко О.О.



При цьому,   Петрашком С.Я.   не було заявлено та Шевченківським районним судом м. Києва не
залучалися  до зазначеної справи інші особи в якості учасників (сторін чи третіх осіб), у тому числі не
залучалась і   Петрашко І.М.

26.11.2010 р. Шевченківським районним судом міста Києва ухвалено рішення по справі за № 2-
3122/10, яким відмовлено у задоволені позову ПП «Віталфарма» до Петрашко С.Я. та у задоволенні
зустрічного позову Петрашко С.Я. до ПП «Віталфарма» .

В  свою чергу,  ПП «Віталфарма» було  подано  до  Апеляційного суду  м.  Києва  апеляційну
скаргу  на  вищезазначене  рішення  Шевченківського  районного  суду  м.  Києва  з  вимогами  про
стягнення з Петрашко С.Я. суми коштів.

Під час розгляду вищезазначеної  апеляційної  скарги,    Петрашком С.Я.   не  було заявлено та
Апеляційним судом м. Києва не залучалися до справи інші особи в якості учасників.

24.03.2011 р.  Апеляційним судом м. Києва постановлено ухвалу по справі за №  22-3486/2011,
якою відхилено апеляційну скаргу ПП «Віталфарма» та залишено в силі рішення Шевченківського
районного суду м. Києва.

В свою чергу, ПП «Віталфарма», не погоджуючись з вищезазначеними судовими рішеннями,
було подано до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ
(ВССУ) касаційну скаргу.

Під  час  розгляду вищезазначеної  касаційної  скарги,    Петрашком С.Я.   не  було  заявлено  та
ВССУ не залучалися до справи інші особи в якості учасників.

17.08.2011  ВССУ ухвалено  рішення  по  справі  за  №  6-17890,  яким  частково  задоволено
касаційну  скаргу  ПП  «Віталфарма»,  а  саме:  стягнуто  на  користь  ПП  «Віталфарма» кошти  з
Петрашко  С.Я.,  а  в  решті  вимог  ПП  «Віталфарма» відмовлено  та  залишено  в  силі  рішення
Шевченківського районного суду м.  Києва  від  26.11.2010  р.  по  справі  за  № 2-3122/10  та  ухвалу
Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 р. по справі за №  22-3486/2011. 

При цьому, з моменту проголошення ВССУ вищезазначеного рішення, воно набрало законної
сили і не підлягає оскарженню, тобто стало остаточним   для   ПП «Віталфарма»   і надало остаточну
юридичну оцінку законності вищезазначених судових рішень, які, у зв’язку із зазначеним, також не
підлягають повторному перегляду і оцінці судами.

Проте,  у  вересні  2011  р.  Петрашко  І.М. звернулася  до  ВССУ з  касаційною  скаргою  на
вищезазначені рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. по справі за № 2-
3122/10 та  ухвалу Апеляційного суду м.  Києва  від  24.03.2011 р.  по  справі  за  №  22-3486/2011  з
вимогою скасувати зазначені рішення,  а також рішення    ВССУ 17.08.2011 і прийняти нове рішення,
яким відмовити у задоволенні позовних вимог  ПП «Віталфарма» та задовольнити позовні вимоги
Петрашко С.Я.

Нормативне обґрунтування правової позиції згідно норм національного
законодавства України

          Стосовно відсутності у Петрашко І.М. права подання касаційної скарги на оскаржувані 
рішення 

Петрашко І.М. обґрунтовує своє право на касаційне оскарження судових рішень наступним: 
«нерухоме та інше майно, що знаходилось за адресою: м. Київ, вул.. Малинська, буд 1 , та було

предметом вищевказаного попереднього договору  перебувало у спільній сумісній власності моїй та
мого чоловіка».

Тобто, Петрашко І.М. вважає, що її право на касаційне оскарження рішень суду по даній справі
ґрунтується на підставі її прав та обов’язків, як співвласника вищезазначеного майна, яке, нібито, є
предметом Попереднього договору.

Однак,  вищезазначені  твердження  Петрашко  І.М. є  необґрунтованими,  безпідставними  та
такими,  що  згідно  положень  статті  324  ЦПКУ,  не  дають  право Петрашко  І.М. на  касаційне
оскарження вищезазначених рішень суду, а ВССУ не має права примати зазначену касаційну скаргу
до розгляду та на підставі неї постановляти ухвали і виносити рішення, зважаючи на наступне.

Предметом  судового  розгляду Шевченківського  районного  суду  м.  Києва  і  ухваленого  ним
рішення від 26.11.2010 р. по справі за № 2-3122/10 та предметом судового розгляду Апеляційного
суду м. Києва і постановленої ним ухвали від 24.03.2011 р. по справі за №  22-3486/2011 є спір, який
виник між ПП «Віталфарма» та Петрашко С.Я. з відносин виключно за Попереднім договором.



В свою чергу, відповідно до положень статті 635 ЦКУ і статті 626 ЦКУ та положень пункту 1
Попереднього  договору,  предметом  вищезазначеного  договору  є  виключно  зобов’язання  ПП
«Віталфарма» та  Петрашко  С.Я. укласти  в  майбутньому між  собою  Основний  договір,  тобто
предметом  Попереднього договору є зобов’язання  ПП «Віталфарма» та  Петрашко С.Я. досягти
домовленість між собою у  майбутньому щодо взаємних прав і  обов’язків  та  оформити зазначену
домовленість (Основний договір) відповідно до вимог закону. 

Таким чином,  Попередній договір взагалі не стосується жодного рухомого чи
нерухомого майна і жодних прав на зазначене майно, і зокрема не може стосуватися
майна, яке може перебувати у спільній сумісні власності Петрашко С.Я. та його дружини Петрашко
І.М. 

В  свою  чергу,  положення  статті  65  СКУ (на  яку посилається  Петрашко  І.М.)  регулюють
виключно майнові відносини Петрашко С.Я. та Петрашко І.М. щодо розпорядження ними на праві
спільної сумісної власності майном.

До  того  ж,  аналогічну  правову позицію  висловлює  Верховний  Суд  України  у  положеннях
Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з кредитних правовідносин
(2009 - 2010 роки)  від 07.10.2010 року, зазначаючи наступне: «Положення статті 65 СК України
щодо порядку розпорядження майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя,
регулюють  відносини,  які  стосуються  саме  розпорядження  майном,  що  є  у  спільній  сумісній
власності подружжя», тобто положення статті 65   СКУ   не застосовуються до немайнових відносин за
Попереднім договором  .

У зв’язку з вищевикладеним та зважаючи не те, що Попередній договір взагалі не стосується
майна  (має  немайновий  характер,  що  унеможливлює  застосування  положень  статті  65  СКУ),
вважаємо, що судові рішення, якими вирішено спір у відносинах за  Попереднім договором та які
оскаржує в касаційному порядку Петрашко І.М., жодним чином не вплинули та не могли вплинути
на права і обов’язки Петрашко І.М.

 
Крім того, звертаємо увагу суду на те, що укладаючи Попередній договір Петрашко С.Я. діяв

самостійно, від власного імені та у власних інтересах, у зв’язку з чим, зобов’язання за  Попереднім
договором є для Петрашко С.Я. особистими і не створюють жодних юридичних наслідків, прав та
обов’язків для інших осіб, крім тих, що уклали Попередній договір. 

Таким  чином,  Попередній  договір визначає  виключно    особисті зобов’язання  немайнового
характеру Петрашко С.Я. (щодо укладення Основного договору) та не створює для Петрашко І.М.
(навіть якщо вона дружина Петрашко С.Я.)  жодних зобов’язань і прав перед ПП «Віталфарма». 

{МОЖЕ ЩЕ ДІТИ ТА БАТЬКИ ПЕТРАШКО С.Я. БУДУТЬ ЗВЕРНУТИСЯ НА ПІДСТАВІ ПОПЕРЕДНЬОГО
ДОГОВОРУ З ВИМОГАМИ ДО ПП «ВІТАЛФАРМА»?}

Крім того, відповідно до положень статей 520 і 651 ЦКУ та пункту 19 Попереднього договору,
Петрашко І.М. (навіть якщо вона дружина Петрашко С.Я., але не є стороною зазначеного договору)
не  має  права  без  згоди  ПП  «Віталфарма» самовільно  заміняти Петрашко  С.Я. як  сторону
Попереднього  договору та  висувати  на  власний  розсуд вимоги  до  ПП  «Віталфарма»  стосовно
Попереднього договору. 

На підставі вищевикладеного та зважаючи на те, що Петрашко І.М. ніколи не була стороною
Попереднього договору, а зазначений  Попередній договір не створює для неї жодних юридичних
наслідків, оскільки не стосується жодного майна, вважаємо, що судові рішення, якими вирішено спір
з  відносин  особистого  та  немайнового  характеру  за  Попереднім  договором  та  які  оскаржує  в
касаційному порядку Петрашко І.М., жодним чином не вплинули та не могли вплинути на права та
обов’язки Петрашко І.М.

В свою чергу, відповідно до положень статті 324 ЦПКУ, подавати до ВССУ касаційну скаргу
на  рішення  районного  суду  м.  Києва  від  26.11.2010  р.  по  справі  за  №  2-3122/10  та  на  ухвалу
Апеляційного суду м. Києва від 24.03.2011 р. по справі за №  22-3486/2011 мають право сторони та
інші особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив
питання про їх права. 

Таким чином,  Петрашко І.М., яка не брала участі у справі та стосовно прав і обов’язків якої
судами не приймалося жодного судового рішення по справі, згідно положень статті 324 ЦПКУ не має
права на касаційне оскарження вищезазначених рішень суду.

ВИСНОВОК:



На підставі вищевикладеного та з урахуванням положень статей 8, 19, 68 Конституції, статей
520, 635, 626, 651  ЦКУ, Узагальнення  судової практики розгляду цивільних справ, які виникають з
кредитних правовідносин (2009 - 2010 роки), наданого Верховним Судом України від 07.10.2010 року,
статей 1, 15, 324, 328 і 340  ЦПКУ,  вважаємо, що  ВССУ зобов’язаний залишити касаційну скаргу
Петрашко І.М. без  розгляду в  зв’язку з  тим,  що  її  подано  не  уповноваженою особою,  а  також
особою, яка не має права на касаційне оскарження у даній справі,  згідно положень статті 324 ЦПКУ.

Стосовно неправомірності касаційних вимог Петрашко І.М.

Вважаємо,  що  заявлені  Петрашко  І.М. у  касаційній  скарзі  вимоги  не  відповідають
встановленому законом  способу захисту прав,  що  унеможливлює  задоволення  ВССУ  зазначених
касаційних вимог, зважаючи на наступне.

Відповідно до положень пункту 1 статті 16 ЦКУ Петрашко І.М. має право звернутися до суду
з вимогами про захист особистого права.

Проте, заявлені у касаційній скарзі вимоги взагалі не стосуються захисту особи Петрашко І.М.
та  її  прав  і  обов’язків,  а  навпаки,  направлені  виключно  на  захист  особи  та  права  її  чоловіка  –
Петрашко І.М., по відношенню до якого вона просить зобов’язати ПП «Віталфарма» вчинити певні
дії, а саме: 

- про зобов’язання ПП «Віталфарма» укласти з її чоловіком Петрашко С.Я. Основний договір
(взагалі дивина, навіть якщо б спір стосувався спільного сумісного майна), 

- про визнання недійсними пунктів Основного договору (жодний з яких не стосується прав та
обов’язків Петрашко І.М., як і сам Попередній договір).

Таким чином, заявлені у касаційній скарзі вимоги стосуються виключно ПП «Віталфарма» та
Петрашко С.Я., а не особи Петрашко І.М. та її прав, в наслідок чого, зазначені вимоги відповідно
до положень пункту 1 статті 16 ЦКУ не є способом захисту особистих прав Петрашко І.М.

На підставі вищевикладеного та відповідно до положень пункту 1 статті 16 ЦКУ, вважаємо, що
Петрашко І.М. не має законних підстав заявляти у касаційній скарзі вимоги, які стосуються не її
особисто, а особи її чоловіка  Петрашко С.Я. та його особистих відносин немайнового характеру з
ПП «Віталфарма».

В  свою  чергу,  відповідно  до  положень  статті  4  ЦПКУ,  ВССУ  захищає  права  та  свободи
фізичних осіб у спосіб визначений законом, тобто відповідно до положень статті 16 ЦКУ.

У  зв’язку  із  зазначеним,  вважаємо,  що  ВССУ не  може  задовольнити  касаційні  вимоги
Петрашко І.М., які подано з порушенням положень пункту 1 статті 16  ЦКУ та які не стосуються
особистих прав і обов’язків Петрашко І.М.

ВИСНОВОК:

На  підставі  вищевикладеного,  вважаємо,  що  заявлені  Петрашко  І.М. у  касаційній  скарзі
вимоги не відповідають вимогам пункту 1 статті 16 ЦКУ стосовно способу захисту прав, у зв’язку з
чим,  відповідно  до  положень  статті  4  ЦПКУ,  ВССУ  не  має  права  та позбавлений  можливості
задовольнити касаційні вимоги Петрашко І.М.

Нормативне обґрунтування правової позиції відповідно до положень Конвенції про
захист прав людини та практики Європейського Суду

Стосовно обов’язкового застосування судом положень Конвенції про права людини та судової
практики Європейського суду

07.07.1997  року Верховною Радою України  надано згоду на  обов’язковість  та  ратифіковано
Конвенцію про захист прав людини та існуючі до неї протоколи, шляхом прийняття закону України
за N 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року,
Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції».

У зв’язку із  вищезазначеним та  відповідно до положень статті  9  Конституції,  ратифікована
Конвенція  про  захист  прав  людини  та  Протокол  №  1 до  неї  стали  обов’язковою  частиною
національного законодавства України.



Відповідно до положень пункту 3 розділу Х  Декларації про державний суверенітет України
(яка  належить  до  актів  конституційного  законодавства)  та  положень   статті  19  Закону про
міжнародні  договори,  в  Україні  законодавчо  встановлено  пріоритет  загальновизнаних  норм
міжнародного  права,   перед  нормами  внутрішньодержавного  права,  відповідно  до  якого,  якщо
нормами Конвенції про захист прав людини та  Протоколу № 1 встановлено інші правила, ніж ті,
що передбачені у акті законодавства України, то застосовуються правила Конвенції про захист прав
людини та Протоколу № 1. 

Таким  чином,  на  території  України  не  можуть  застосовуватися  положення
внутрішньодержавних  нормативно-правових  актів,  що  суперечать  нормам  Конвенції  про  захист
прав та Протоколу № 1.

При цьому,  відповідно до положень статті 26 Віденської конвенції про право міжнародних
договорі  (яка є частиною національного законодавства та обов’язковою для виконання на території
України) положення Конвенції про захист прав людини  та Протоколу № 1  є обов'язковими для
держави  Україна  та  повинні  добросовісно  виконуватись  на  всій  її  території  органами  державної
влади. 

Крім того,  відповідно до положень статті 27  Віденської конвенції про право міжнародних
договорів, Україна, в особі органів державної влади, не може посилатись на положення внутрішнього
права України, як на виправдання для невиконання і незастосування положень Конвенції про захист
прав людини та Протоколу № 1. 

На підставі вищевикладеного та відповідно до положень статей 6,  8, 19, 129    Конституції   та
статті 8   ЦПКУ  , вважаємо, що   ВССУ  , як державний орган судової влади, зобов’язаний при здійснення
судочинства  першочергово застосовувати положення норм    Конвенції про захист прав людини   та
Протоколу  №  1  Конвенції  про  захист  прав  людини   перед  положеннями     норм  національного
законодавства.

 
Крім  того,  вважаємо  за  необхідне  звернути  увагу  ВССУ,  що  для  забезпечення  належного

застосування  та  виконання  положень  Конвенції  про захист  прав людини,  згідно її  положень  та
протоколів до неї, створено Європейський суд.

Відповідно  до  положень  статті  32  Конвенції  про  захист  прав  людини, юрисдикція
Європейського  суду поширюється  на  всі  питання  тлумачення  і  застосування Конвенції  про
захист прав людини та  протоколів до неї,  які  надаються  Європейським судом у прийнятих ним
рішеннях.  Таким чином,  виключно  Європейський суд  має право та  надає  офіційне  тлумачення і
роз’яснення положень Конвенції про захист прав людини та  Протоколу № 1, що виключає право
національних  судів  України,  зокрема  ВССУ,  здійснювати  тлумачення  положень  Конвенції  про
захист прав людини та Протоколу № 1.

В свою чергу, відповідно до положень статті  46 Конвенції про захист прав людини, Україна,
як  договірна  сторона  Конвенції  про  захист  прав  людини,  зобов'язалась  виконувати  рішення
Європейського суду. У зв’язку із зазначеним, Україна визнала обов’язковими до виконання рішення
Європейського суду та обов’язковими до застосування надані у них тлумачення положень Конвенції
про захист прав людини і протоколів до неї.

При цьому, згідно вимог статті 19  Закону про застосування практики Європейського суду,
положення Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду визнано джерелом
права в Україні та зобов’язано національні суди, при здійсненні судочинства, застосовувати у своїх
рішеннях тлумачення Конвенції про захист прав людини, які надані  Європейським судом. 

На  підставі  вищезазначеного та  відповідно  до положень  до  положень  статей  6,   8,  19,  129
Конституції  , статті 19   Закону про застосування практики Європейського суду   та статті 8   ЦПКУ  ,
вважаємо,  що    ВССУ  ,  як державний орган судової  влади,  зобов’язаний при здійснені  судочинства
застосовувати судову практику   Європейського суду.

Стосовно  недопущення  порушення  права  ПП  «Віталфарма» на  юридичну  визначеність
рішення, яке прийнято ВССУ 17.08.2011 р. по справі за № 6-17890св11

Вважаємо,  що  ВССУ,  при  здійсненні  судового  розгляду  за  касаційною  скаргою
Петрашко І.М., зобов’язаний утриматися від скасування ухваленого ним рішення від 17.08.2011 р. по
справі  за  №  6-17890св11  та  порушення  права  ПП  «Віталфарма» на  юридичну  визначеність
(незмінність) зазначеного рішення, враховуючи на наступне.



Положеннями пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини, закріплено та гарантовано
право ПП «Віталфарма» на справедливий і публічний розгляд справи за позовом до Петрашко С.Я.
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить
спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру.

В свою чергу, відповідно до практики Європейського суду, а саме згідно положень пункту 77
рішення по  Справі «Совтрансавто-Холдинг» Європейський суд розтлумачив положення  пункту 1
статті 6 Конвенції про захист прав людини, зазначивши наступне: «Суд повторює, що відповідно до
його прецедентної практики право на справедливий судовий розгляд, гарантований   статтею 6 § 1  ,
повинно тлумачитися в світлі преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство права як елемент
спільної  спадщини  держав-учасниць.  Одним  з  основних  елементів  верховенства  права  є  принцип
правової певності, який серед іншого передбачає, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило
в законну силу, не може бути поставлено під сумнів».

При  цьому,  на  підставі  зазначеного,  Європейський  суд робить  у  положеннях  рішення  по
Справі  «Совтрансавто-Холдинг» висновок,  що  можливість  неодноразового  скасування
остаточного судового рішення     не відповідає як така принципу правової певності, який становить
один з основних елементів верховенства права в сенсі статті 6 Конвенції про захист прав людини.

Крім того, аналогічну правову позицію Європейський суд висловив у положеннях пункту 32
рішення по  Справі «Тімотієвич проти України»,  зазначивши наступне:  «Суд зазначає,  що у цій
справі, в результаті протесту, внесеного Генеральним прокурором, Верховний Суд України 10 червня
1998  року  скасував  рішення  від  30  травня  1994  року,  яке  вже  набуло  статусу  остаточного і
підлягало  виконанню,  повернувши справу  на  новий  розгляд  по  суті  до  суду  I  інстанції.  Суд  вже
встановлював  порушення  пункту  1  статті  6  Конвенції  у  аналогічних  справах  щодо  України,
зазначаючи, що такі заходи є несумісними з принципами верховенства права і  правової певності,
закріплені  у  цьому  положенні»  При  цьому,  на  заперечення  представника  уряду  України  на
вищевикладену правову позицію,  Європейський  суд  зазначив  наступне  у  положеннях  пункту 33
рішення по Справі «Тімотієвич проти України»: «Суд не вбачає жодних підстав, за яких він мав би
відійти від цієї практики. Таким чином, він вирішує, що тут було порушення пункту 1 статті 6
Конвенції  з  огляду  на  скасування  рішення,  винесеного  на  користь  заявника,  яке  набуло  статусу
остаточного   і  підлягало  виконанню».  {При  цьому  зауважимо,  що  Європейський  суд допускає
перегляд судових рішень лише у виключних випадках – за нововиявленими обставинами}.

Таким  чином,  відповідно  до  положень  статті  6  Конвенції  про  захист  прав  людини  та
враховуючи рішення по Справі «Совтрансавто-Холдинг» і рішення по Справі «Тімотієвич проти
України»,  не  може  бути  скасовано  рішення,  яке  не  підлягає  оскарженню  та  набуло  статусу
остаточного  , що є обов’язковим для врахування та застосування ВССУ.

В свою чергу, відповідно до положень статей 8,  пункту 5 статті  124  Конституції,  пункту 3
статті  223,  статті  349  ЦПКУ,  проголошене  ВССУ рішення  від 17.08.2011  р.  по  справі  за  №  6-
17890св11 набрало законної сили та стало обов’язковим для виконання на території України. 

При цьому, у рішенні від 17.08.2011 р. по справі за № 6-17890св11 ВССУ зазначив наступне:
«  Рішення оскарженню не  підлягає  »,  тобто зазначене  рішення  та  встановлені  ним обставини не
можуть бути змінені і   є остаточними  .

У зв’язку з вищевикладеним, вважаємо, що ухвалене ВССУ рішення від 17.08.2011 р. по справі
за № 6-17890св11 є остаточним та обов’язковим для ПП «Віталфарма» і Петрашко С.Я. та не може
бути змінено чи скасовано   ВССУ, у зв’язку з тим, що це порушить передбачені положеннями статті 6
Конвенції про захист прав людини права ПП «Віталфарма», зокрема на верховенство права та на
юридичну визначеність (певність).

Крім  того,  звертаємо  увагу  ВССУ,  на  необхідность  врахувати  та  застосувати  при  розгляді
зазначеної справи практику  Європейського суду,  яка міститься у положеннях рішення по  Справі
«Дія-97» проти України».

У зазначеній справі Європейські суд встановив наступні обставини справи:
21 квітня 2004 року Вищий господарський суд України виніс постанову, якою визнав незаконними дії

державної виконавчої служби. 26 серпня 2004 року Верховний Суд України залишив цю постанову без змін.
 7 жовтня 2004 року особа, яка не брала участі у справі, подала касаційну скаргу на постанову від 21

квітня  2004 року. Вона  просила  поновити їй  строк  на  касаційне  оскарження,  оскільки  вона не  знала  про
існування судового провадження до 1 жовтня 2004 року. 

На підставі  скарги особи,  21  грудня 2004 року  Верховний Суд  України,  встановивши,  що  справа не
підлягає розгляду в господарських судах, скасував оскаржувану особою постанову від 21 квітня 2004 року та
закінчив провадження у справі.

Надавши  юридичну  оцінку  зазначеним  обставинам  у  рішенні  по  Справі  «Дія-97»  проти
України»,  Європейський суд встановив порушення п. 1 ст. 6  Конвенції про захист прав людини,



оскільки всупереч національному законодавству (Конвенції про захист прав людини)  Верховний
Суд України  розглянув  та  задовольнив  касаційну скаргу  особи,  яка  не  була  залучена  судами  до
розгляду  справи  компанії-заявника,  внаслідок  чого  остаточний  результат  розгляду  справи  всіма
судовими інстанціями було змінено, що призвело до порушення принципу юридичної визначеності. 

В свою чергу, по нашій справі № 6-17890св11 Петрашко І.М. не залучалась та не приймала
участі у зазначеній справі ні під час її судового розгляду Шевченківським районним судом м. Києва,
ні під час її розгляду в апеляційному порядку Апеляційним судом м. Києва, ні під час її розгляду
ВССУ,  однак,  не  зважаючи  на  вищезазначене,  Петрашко  І.М.  одразу  звернулася  з  касаційною
скаргою до ВССУ на оскаржувані рішення.

На  підставі  вищевикладеного,  вважаємо,  що  ВССУ зобов’язаний  врахувати  та  застосувати
судову практику Європейського суду по Справі «Дія-97» проти України», і не може змінювати чи
скасовувати   за  касаційною скаргою Петрашко І.М.  рішення  від 17.08.2011 р.  по  справі  за  № 6-
17890св11, у зв’язку з тим, що це порушить положення статті 6 Конвенції про захист прав людини,
а також права ПП «Віталфарма» на юридичну визначеність (певність) та на верховенство права.

Додатково вважаємо за необхідне звернути увагу суду, що у положеннях пункту 40 рішення по
Справі «Пономарьов  проти  України»,  Європейський  суд зазначив  наступне:  «Одним  із
фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає
повагу до принципу res judicata — принципу остаточності рішень суду. Цей принцип наголошує, що
жодна  зі  сторін  не  має  права  вимагати  перегляду  остаточного  та  обов’язкового  рішення  суду
просто тому, що вона має на меті добитися нового слухання справи та нового її вирішення».

В свою чергу, вважаємо за  необхідне  зазначити,  що  Петрашко І.М. (не  маючи необхідних
повноважень,  про  що  було  зазначено  вище)  звернулася  до  ВССУ із  касаційними  вимогами,  які
повністю аналогічні позовним вимогам  Петрашко С.Я. у суді першої інстанції, та наполягає на їх
задоволенні. 

При цьому, у поданій касаційній скарзі Петрашко І.М. висунула вимоги наступного змісту:
- про визнання недійсними пунктів Основного договору (жодний з яких не стосується прав та

обов’язків Петрашко І.М., як і сам Попередній договір);
- про зобов’язання ПП «Віталфарма» укласти Основний договір з її чоловіком Петрашко С.Я.

(??? взагалі дивина, навіть якщо б спір стосувався спільного сумісного майна), 
тобто  жодна  з  вимог  Петрашко  І.М. не  стосується  її  прав  та  обов’язків,  у  зв’язку з  чим

зазначені вимоги не є способом захисту, а з іншого боку, зазначені вимоги стосуються виключно ПП
«Віталфарма» та Петрашко С.Я., а не особи Петрашко І.М. та її прав і обов’язків.

У зв’язку із зазначеним, вважаємо, що зазначеною касаційною скаргою Петрашко І.М. має на
меті добитися нового слухання справи та нового її вирішення.

На підставі вищевикладеного, вважаємо, що  задоволення ВССУ касаційних вимог Петрашко
І.М. також порушить передбачене положеннями статті 6 Конвенції про захист прав людини право
ПП «Віталфарма» право на юридичну визначеність (певність).

При цьому, звертаємо увагу ВССУ, що відповідно до положень статті 27 Віденської конвенції
про право міжнародних договорів,  ВССУ не може посилатись на положення внутрішнього права
України, як на виправдання для невиконання і незастосування положень Конвенції про захист прав
людини, та як наслідок, для винесення неправомірних ухвал та рішень.

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що є неприпустимим скасування ВССУ рішення від
17.08.2011 р.  по справі  за  № 6-17890св11,  у  зв’язку з  тим,  що зазначене призведе  до  порушення
положень статті 6 Конвенції про захист прав людини, статей 9, 19 і 124 Конституції та статей 1, 2, 8
ЦПКУ, а також порушить права ПП «Віталфарма» на верховенство права та юридичну визначеність
(певність), а також на справедливий розгляд зазначеної справи ВССУ. 

Стосовно  недопущення  порушення  права  власності  ПП  «Віталфарма»,  яке  визначено
рішенням ВССУ від 17.08.2011 р. по справі за № 6-17890св11

Вважаємо,  що  ВССУ здійснюючи  судовий  розгляд  за  касаційною скаргою  Петрашко І.М.
зобов’язаний утриматися від скасування ухваленого ним рішення від 17.08.2011 р. по справі за № 6-
17890св11 та порушення права приватної власності ПП «Віталфарма», зважаючи на наступне.



Відповідно до положень статті  41  Конституції,  ПП «Віталфарма» набуває  право приватної
власності в порядку, визначеному законом.

В свою чергу, вище було зазначено, що Конвенція про захист прав людини та Протокол № 1
є невід’ємною частиною законодавства України.

Згідно до положень статті 10 ЦКУ, Конвенція про захист прав людини та Протокол № 1 є,
зокрема, частиною цивільного законодавства України. 

Відповідно до положень статті 9  Конституції, статті 19  Закону про міжнародні договори та
пункту 2 статті 10 ЦКУ, якщо у положеннях Конвенції про захист прав людини та Протоколу № 1
містяться  інші  правила,  ніж  ті  що  встановлені у  положеннях ЦПКУ  та  іншого акту цивільного
законодавства, застосовуються правила Конвенції про захист прав людини та Протоколу № 1.

При цьому, положеннями статті 1 Протоколу № 1 закріплено право ПП «Віталфарма» та його
засновників на мирне володіння своїм майном.

В свою чергу, відповідно до судової  практики  Європейського суду,  майно,  на  яке судовим
рішенням встановлено (визнано) право особи, є власністю зазначеної особи в розрізі положень статті
1 Протоколу № 1.

При  цьому, у  положеннях  пункту 45  рішення  по  Справі  «Агротехсервіс  проти України»,
Європейський суд зазначив наступне: «Суд  повторює, що заборгованість за рішенням суду може
бути  розцінена як "майно" в цілях статті 1 Протоколу 1 до Конвенції (див.,  серед інших рішень,
рішення у справі "Бурдов проти Росії", заява N 59498/00, § 40, 2001-IV, та інші справи, зазначені в
цій). Більше того, скасування такого рішення після того, як воно набуло статусу остаточного та не
підлягало  оскарженню,  є  втручанням  в  право  заявника  на  мирне  володіння  своїм  майном (див.
рішення у справі Brum rescu v. Romania від 28 жовтня 1999 року, 1999-VII,  § 74)».  {Вважаємо за
необхідне  зазначити,  що  наведена  позиція  Європейського суду повністю відповідає  положенням
національного законодавства України.}

Таким  чином,  відповідно  до  положень  статті  1  Протоколу  №  1 та  судової  практики
Європейського суду, зокрема рішення по Справі «Агротехсервіс проти України» (які є джерелом
права  в  Україні  та  обов’язковими  для  врахування  і  застосування  судами),  рішенням  ВССУ  від
17.08.2011 р. по справі за № 6-17890св11 встановлено право власності ПП «Віталфарма» на  кошти у
сумі розміром 969640 гривень.

Крім  того,  вважаємо  за  необхідне  звернути  увагу  суду,  що  Європейський  суд,  надаючи
роз’яснення положень статті 1 Протоколу № 1, зазначив у положеннях пункту 55 рішення по Справі
«Шмалько проти  України»   наступну правову позицію  (яка  є  обов’язковою для  врахування  та
застосування ВССУ),  а  саме:  «Суд  нагадує  свою  прецедентну  практику,  відповідно  до  якої
відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення,  винесеного на його/її
користь,  становить втручання у  гарантоване йому    статтею 1 Протоколу N 1   право на  мирне
володіння своїм майном (див., серед іншого, рішення у справі "Бурдов проти Росії", заява N 59498/00,
п. 40, ECHR 2002-III; "Ясіунєнє проти Литви" від 6 березня 2003 р., заява N 41510/98, п. 45).

В свою чергу, положеннями статті 41  Конституції закріплено непорушність права приватної
власності ПП «Віталфарма» на вищезазначені кошти у сумі розміром 969640 гривень. 

На підставі вищевикладеного,  вважаємо, що скасування  ВССУ рішення від 17.08.2011 р. по
справі за № 6-17890св11 та(або) винесення ухвали про зупинення виконання зазначеного рішення,
порушить положення статті 41  Конституції, статті 1  Протоколу № 1 та право приватної власності
ПП «Віталфарма» на  кошти у сумі розміром 969640 гривень.

При цьому, звертаємо увагу ВССУ, що відповідно до положень статті 27 Віденської конвенції
про право міжнародних договорів,  ВССУ не може посилатись на положення внутрішнього права
України, як на виправдання для невиконання і незастосування положень Конвенції про захист прав
людини. 

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи вищевикладене, вважаємо, що є неприпустимим скасування ВССУ рішення від
17.08.2011 р.  по справі  за  № 6-17890св11,  у  зв’язку з  тим,  що зазначене призведе  до  порушення
положень статей 19,  41, 68, 124 Конституції, статті 1 Протоколу № 1 6 Конвенції про захист прав
людини та статей 1, 2, 8 ЦПКУ, а також порушить право власності ПП «Віталфарма» на  кошти у
сумі розміром 969640 гривень та на верховенство права. 



Стосовно  недопустимості  зупинення  ВССУ виконавчого  провадження  за  рішенням  від
17.08.2011 р. по справі за № 6-17890св11 та порушення права власності ПП «Віталфарма» 

Вважаємо за необхідне звернути увагу ВССУ, що зупинення судом виконавчого провадження з
примусового стягнення на користь ПП «Віталфарма» коштів за рішення від 17.08.2011 р. по справі за
№  6-17890св11,  призведе  до  порушення  права  власності ПП  «Віталфарма» та  права  на  мирне
володіння майном, зважаючи на наступне.

Надаючи роз’яснення щодо положень статті 1 Протоколу № 1, Європейський суд, зазначив у
положеннях пункту 55 рішення по Справі «Шмалько проти України»  наступну правову позицію
(яка є обов’язковою для врахування та застосування ВССУ), а саме: «Суд нагадує свою прецедентну
практику,  відповідно  до  якої  відсутність  у  заявника можливості  домогтися  виконання  судового
рішення,  винесеного  на  його/її  користь,  становить  втручання  у  гарантоване  йому    статтею  1
Протоколу N 1   право на мирне володіння своїм майном (див., серед іншого, рішення у справі "Бурдов
проти Росії", заява N 59498/00, п. 40, ECHR 2002-III; "Ясіунєнє проти Литви" від 6 березня 2003 р.,
заява N 41510/98, п. 45).

У  зв’язку з  вищевикладеним,  вважаємо,  що  зупинення  ВССУ виконавчого провадження  за
остаточним рішенням від 17.08.2011 р. по справі за № 6-17890св11 призведе до порушення положень
статей 19, 41, 68, 124 Конституції, статті 1  Протоколу № 1 та статей 1, 2, 8  ЦПКУ, а також права
приватної власності  ПП «Віталфарма» на кошти у сумі розміром 969640 гривень, права на мирне
володіння зазначеними коштами (як своїм майном) та права на верховенство права. 

На  підставі  вищевикладеного,  вважаємо,  що  ВССУ має  скасувати  ухвалу,  якою  зупинено
виконавче  провадження  на  примусове  виконання  рішення  від 17.08.2011  р.  по  справі  за  №  6-
17890св11.

Підсумовуючи вищевикладене,  вважаємо  за  необхідне  зазначити,  що  з  метою недопущення
порушення положень чинного законодавства України та законних інтересів і прав ПП «Віталфарма»
під час провадження по справі за № 6-37400ск11, ВССУ має 

-  залишити  без  розгляду  касаційну  скаргу  Петрашко  І.М. на  рішення  Шевченківського
районного суду м. Києва від 26.11.2010 р. по справі за № 2-3122/10 та ухвалу Апеляційного суду м.
Києва від 24.03.2011 р. по справі за №  22-3486/2011,  

- скасувати ухвалу по справі за № 6-37400ск11, якою зупинено виконання рішення  ВССУ від
17.08.2011 р. по справі за № 6-17890св11.

Додатки:
1. Копія довіреності ПП «Віталфарма» на представника.

 Представник ПП «Віталфарма» на підставі довіреності
Директор ПП «Юридична компанія «Фокс»                                                            В.В. Марініч
                                                                                                                    
                                                                                                                     «_____» грудня 2011 року

Вик.Мороз В.В.




