
                          Верховний суд України
                                                            через Вищий спеціалізований суд України  

Позивач:
(Особа, яка подає заяву)

Відповідач: Особа, що повторно
оскаржила рішення:
(не заявляла 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,
Ідентифікаційнийномер
2780003494,
мешкає  за  адресою:  м.
Київ, вул.  Павлівська, буд.
26/41, кв. 49.

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

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

Адреса  для  листування  (отримання
пошти Позивачем від суду):
03186,  м.  Київ,  вул.  Авіаконструктора
Антонова, буд. 4.
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»
Проживає за адресою:
03056, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 16,
кв. 54
Тел.: (044) 288-87-72
Адреса  для  листування  (отримання
пошти  Представником  Позивача  від
суду):
03186,  м.  Київ,  вул.  Авіаконструктора
Антонова, буд. 4.
Приватне  підприємство  «Юридична
фірма «ФОКС»/ для Марініча В.К.

Заява про перегляд
Ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

від 03 квітня 2013 року у справі № 6 – 9364 св 13
в зв’язку з неоднаковим застосування норм матеріального права

03  квітня  2013  року  Вищим  спеціалізованим  судом  України  з  розгляду  цивільних  і
кримінальних справ було винесено ухвалу, в якій неоднаково застосовано одні і ті самі норми
матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у тих же самих та
подібних правовідносинах, а саме в: 

- Постанові  Вищого  господарського  суду  України  від  10.01.2012  року  у  справі
№2/5007/23/11;

- Постанові  Вищого  господарського  суду  України  від  22.09.2011  року  у  справі
№26/153(10);

- Рішенні  Вищого  господарського  суду  України  у  справі  за  позовом  ЗАТ «Київська
кондитерська фабрика ім. Карла Маркса» до ЗАТ «УКРГАЗ-ЕНЕРГО» про стягнення
32051,73 грн.

Кажучи  народною  мовою,  Вищий  спеціалізований  суд  України,  який  вже  два  рази
незаконно скасував своє же законне рішення, фашистськими засобами знущається над приватним

Julia urist
Підсвічування



підприємством «Віталфарма» і його директором, і робить все можливе для того, щоб Відповідач,
який  незаконно  користується  вже  п’ять  років коштами  Позивача, ніколи  їх  не  повернув,
внаслідок  того,  що  у  Позивача можуть  закінчитися  кошти  на  судові  витрати.  Тобто  Вищий
спеціалізований  суд  України  фактично  допомагає  здійснити  Відповідачу крадіжку  коштів,  і
доводить директора  Позивача (який із-за дій  Відповідача заборгував  всім навколо) до стану,
який є близьким до суїциду. У разі, якщо у директора Позивача не витримають нерви або серце,
про  такі  наслідки  ми обов’язково  повідомимо кожного суддю,  який  приймає  участь  у  цьому
балагані, - можливо, побачивши результати своїх «нелюдських» дій, ви зможете задуматися і про
своє життя.

Кожного разу, оскаржуючи ваші ухвали, ми не знаємо з якого боку описувати ту маячню,
яку ви в них пишете. Я не власник цих коштів і не маю жодного відношення до Позивача, я лише
представник, але навіть я втомився дивитись на ваше знущання над Позивачем. 

Саме завдяки суддям Вищого спеціалізованого суду України, я розумію, що Нерон, Сталін
і Гітлер буди зовсім непогані люди, якщо порівнювати їх з вами.

Можливо ми би і відступилися, але для директора Позивача втрата цих коштів порівняно
зі втратою життя, і тому ми продовжуємо сподіваємось, що серед Вас все ж такі є мужні люди, які
розуміють вже давно позабуте слово «честь».

З метою забезпечення читабельності документу, при викладені обставин справи та наданні
нормативного обґрунтування застосовано наступні терміни:

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ;
ЦКУ – Цивільний кодекс України затверджений Законом України від 16 січня 2003 року,
№435-IV;
Рішення  ВССУ  від  17  серпня  2011  року  –  Рішення  Вищого  спеціалізованого  суду
України від 17 серпня 2011 року у справі № 6-17890 св 11;
Ухвала ВССУ від 18 квітня 2012 року – Ухвала Вищого спеціалізованого суду України
від 18 квітня 2012 року у справі № 6-37400 св 12;
Ухвала ВССУ від 03 квітня 2013 року – Ухвала Вищого спеціалізованого суду України
від 03 квітня 2012 року у справі № 6- 9364 св 13;
Попередній договір – Договір про внесення змін до попереднього договору від 24 червня
2008 року, зі змінами від 4 липня 2008 року.

Обставини судового розгляду справи.

В зв’язку з тим,  що деякі  рішення судів  за результатом розгляду цієї  справи не мають
посилання на номер справи, а їх резолютивні частині не співпадають з вимогами  Позивача та
іншими  рішеннями  по  справі,  а  також  з  метою  впорядкування  судових  розглядів  справи  і
результатів  їх  розгляду,  вважаємо  за  необхідне  викласти  послідовність  поданих  заяв  і  скарг
сторонами спору і рішень судів щодо їх розглядів.

20.07.2009 року Позивачем подано позовну заяву про стягнення з Відповідача коштів:
-  у  розмірі  1 939 880,00  гривень,  що  підлягають  сплаті  згідно  вимог

статті 526 ЦКУ і пункту 13 Попереднього договору;
-  у  розмірі  1 939 880,00  гривень,  що  підлягають  сплаті  згідно  вимог

статті 571 ЦКУ, в якості повернення завдатку в подвійному розмірі. 
30.11.2009 року Відповідачем подано зустрічний позов про визнання недійсними пунктів

Попереднього договору і зобов’язання укласти основний договір.
13.07.2010 року  Позивачем уточнено  позовні  вимоги,  та  заявлено  до  стягнення  з

Відповідача наступних коштів:
-  у  розмірі  1 939 880,00  гривень,  що  підлягають  сплаті  згідно  вимог

статті 526  ЦКУ і пункту 13  Попереднього договору  (а саме, згідно першого
речення  пункту  13  Попереднього  договору,  що  встановлює  сплату
Відповідачем Позивачу коштів у разі невиконання ним договору чи не набуття



Відповідачем права власності на Цілісний майновий комплекс або відмову від
підписання основного договору);

- у розмірі 969 940,00 гривень, що підлягають сплаті згідно вимог статті
526  ЦКУ та положень пункту 5 і пункту 13  Попереднього договору (а саме,
останнього  речення пункту 13 Попереднього договору, що встановлює сплату
Відповідачем Позивачу коштів  у  разі  невиконання  або  порушення  умов
пунктів 3, 4 і 14 Попереднього договору).

26.11.2010 року  Шевченківським  районним  судом  міста  Києва  прийнято  рішення  про
відмову у задоволенні вимог як первісного так і зустрічного позовів (справа № 2-3122/10).

06.12.2010 року Позивач оскаржив рішення Шевченківського районного суду міста Києва
в апеляційному порядку в  частині  вимог за  позовом  Позивача.  При цьому, ні  Відповідач ні
жодна інша особа (крім Позивача) не оскаржували зазначене рішення в апеляційному порядку в
частині вимог за позовом Позивача, а в частині зустрічних позовних вимог, зазначене рішення
взагалі не оскаржувалось (!!!). 

24.03.2011 року Апеляційним судом міста Києва відхилено апеляційну скаргу Позивача і
залишено рішення Шевченківського районного суду міста Києва без змін. При цьому, в ухвалі
Апеляційного суду міста Києва не зазначено жодного посилання на будь-який номер справи, що
унеможливлює  її  співвіднесення  з  жодним  рішенням  Шевченківського  районного  суду  міста
Києва.

13.04.2011 року Позивач оскаржив рішення Шевченківського районного суду міста Києва
і  ухвалу  Апеляційного  суду  міста  Києва в  касаційному порядку в  частині  вимог  за  позовом
Позивача.  При  цьому, ні  Відповідач ні  жодна  інша  особа  (крім  Позивача)  не  оскаржували
зазначені  рішення  в  касаційному порядку в  частині  вимог за  позовом  Позивача,  а  в  частині
зустрічних позовних вимог, зазначене рішення взагалі не оскаржувалось (!!!).

17.08.2011 року Вищим спеціалізованим судом України прийнято рішення (справа № 6-
17890 св 11), яким: 

-  підтверджено  факт  невиконання  Відповідачем вимог  пунктів  3,  4  і  14
Попереднього договору та факт неправильного застосування судами першої та
апеляційної інстанції положень пункту 4 статті 612 ЦКУ (сторінка 3 абзаци 5, 6
і 7 рішення);
-  скасовано  рішення  Шевченківського  районного  суду  міста  Києва  від
26.11.2010 року і ухвалу Апеляційного суду міста Києва від 24.03.2011 року в
частині  вимог  за  первісним  позовом  Позивача  про  стягнення  коштів  у  сумі
969 940,00  гривень,  що  підлягають  сплаті  згідно  вимог  статті  526  ЦКУ  та
положень пункту 5 і  пункту 13  Попереднього договору (а  саме,  останнього
речення  пункту  13  Попереднього  договору,  що  встановлює  сплату
Відповідачем Позивачу коштів  у  разі  невиконання  або  порушення  умов
пунктів 3, 4 і 14 Попереднього договору);
- задоволено вимоги  Позивача про стягнення з  Відповідача коштів у розмірі
969 940,00  гривень,  що  підлягають  сплаті  згідно  вимог  статті  526  ЦКУ  та
положень пункту 5 і пункту 13 Попереднього договору;
-  без  жодних  обґрунтувань  відмовлено  у  задоволенні  вимог  Позивача про
стягнення з Відповідача коштів у розмірі 1 939 880,00 гривень, що підлягають
сплаті  згідно вимог статті  526  ЦКУ і  пункту 13  Попереднього договору  (а
саме,  згідно  першого  речення  пункту  13  Попереднього  договору,  що
встановлює  сплату  Відповідачем Позивачу коштів  у  разі  невиконання  ним
договору чи не набуття  Відповідачем права власності на Цілісний майновий
комплекс або відмову від підписання основного договору).

22.09.2011 року Петрашко Іриною Миколаївною подано касаційну скаргу на рішення судів
першої, апеляційної і касаційної інстанції, на підставі положень статті 348 ЦКУ, з вимогами:

-  скасувати  рішення  першої,  апеляційної  і  касаційної  інстанції  в  повному
обсязі;
- відмовити у задоволенні первісного позову;
- задовольнити вимоги зустрічного позову.



18.04.2012 року Вищим спеціалізованим судом України постановлено ухвалу (справа № 6-
37400 св 12), якою відхилено касаційну скаргу Петрашко Ірини Миколаївни, однак задоволено її
касаційні  вимоги  (!!!)  щодо  скасування  рішення  Вищого  спеціалізованого  суду  України  від
17.08.2011 року.

В якості  підстави для прийняття рішення,  у вищевказаній ухвалі  зазначено про те,  що
Позивач не довів, що набуття об’єкту купівлі-продажу не у строк відбулось з вини Відповідача,
відповідно до вимог статті 614 ЦКУ. При цьому, Вищий спеціалізований суд України не звернув
увагу на те,  Відповідач взагалі  не набув  об’єкт купівлі-продажу, зазначений в  Попередньому
договорі у свою власність (оскільки, Відповідачем набуто у власність інший за ознаками об’єкт),
а також не звернув уваги на те, що підставу про не набуття вказаного об’єкту в строк, застосовано
Позивачем для зовсім іншого предмету вимог – стягнення 1 939 880,00 гривень, стосовно якого,
Вищим спеціалізованим судом України вже було  відмовлено у рішенні від 17.08.2011 року. В
свою чергу, стосовно фактів, які стали підставою для задоволення вимог Позивача про стягнення
969 940,00 гривень (а саме, невиконання вимог пунктів 3, 4 і 14 Попереднього договору), Вищим
спеціалізованим судом України взагалі нічого не сказано, і таким чином безпідставно скасовано
рішення від 17.08.2011 року. 

23.08.2012 року  Позивач звернувся до Верховного суду України із заявою про перегляд
ухвали  Вищого  спеціалізованого  суду  України  від  18.04.2012  року,  в  зв’язку  з  неоднаковим
застосуванням норм матеріального права. 

13.02.2013 року Верховним судом України скасовано ухвалу Вищого спеціалізованого суду
України  від  18.04.2012  року,  на  підставі  того,  що  Віщим  спеціалізованим  судом  України
неправильно застосовано норми матеріального права, встановлені положеннями статті 614 ЦКУ
(сторінка 4 абзаци 9-12 Постанови), а також звернуто увагу суду касаційної інстанції на принцип
юридичної визначеності, в частині перевірки у Петрашко І. М. права на касаційне оскарження
рішення, яке не підлягає перегляду в касаційному порядку (сторінка 5 абзац 3 Постанови).

03.04.2013 року Вищим спеціалізованим судом України постановлено ухвалу (справа № 6-
9364  св  13),  якою  задоволено  касаційну  скаргу  Петрашко І.  М.  частково,  і  знову скасовано
рішення Вищого спеціалізованого суду України від 17.08.2011 року, та рішення Шевченківського
районного суду міста  Києва від 26.11.2010 року й ухвалу  Апеляційного суду міста  Києва від
24.03.2011 року в частині  позовних вимог Позивача приватного підприємства «Віталфарма», з
направленням  справи  на  новий  розгляд  в  цій  частині.  В  інший  частині  (тобто,  в  частині
зустрічних позовних вимог), рішення Вищого спеціалізованого суду України від 17.08.2011 року,
рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 26.11.2010 року й ухвалу Апеляційного
суду міста Києва від 24.03.2011 року залишено без змін.

Нормативне обґрунтування неоднакового застосування норм матеріального права.

1.  Стосовно  неоднакового  застосування  та  тлумачення  ВССУ норм статті  614  ЦКУ  в
Ухвалі ВССУ від 03 квітня 2013 року на сторінці 4 в абзацах 4 і 5 цієї ухвали, а саме: 

 «Суди першої, другої та касаційної інстанцій зазначивши, що позивачем не доведено вину
відповідача  в  невиконанні  зобов’язань  за  попереднім  договором,  допустили  неправильне
застосування норм матеріального права, а саме статті 614 ЦК України, оскільки відсутність
своєї вини повинна доводити особа, яка порушила зобов’язання.

За  таких  обставин,  колегія  суддів  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду
цивільних і кримінальних справ вважає, що рішення судів першої, другої та касаційної інстанцій,
ухвалені  у  даній  справі  підлягають  скасуванню  в  частині  позовних  вимог  приватного
підприємства «Віталфарма» до Петрашко Сергія Ярославовича про відшкодування збитків….».

Ми повністю згодні з тим, що рішення Шевченківського районного суду міста Києва від
26.11.2010  року  і  в  ухвала  Апеляційного  суду  міста  Києва  від  24.03.2011  року  підлягають
скасуванню  в  частині  відмови  у  задоволенні  позовних  вимог  приватного  підприємства
«Віталфарма», в зв’язку з неправильним застосування вимог статті 614 ЦКУ.



Однак,  Рішення ВССУ від 17 серпня 2011 року  (яке також було скасовано), в частині
задоволення  позовних  вимог  Позивача щодо  стягнення  з  Відповідача коштів  у  розмірі
969 940,00 гривень, відповідає висновкам в  Ухвалі ВССУ від 03 квітня 2013 року, оскільки в
ньому Вищим спеціалізованим судом України підтверджено факт, встановлений судами першої і
апеляційної  інстанцій,  про  порушення  Відповідачем умов  пунктів  3,  4  і  14  Попереднього
договору і не заперечення цього факту Відповідачем. 

При цьому, колегією суддів в Рішенні ВССУ від 17 серпня 2011 року, як і колегією суддів
в Ухвалі ВССУ від 03 квітня 2013 року, не покладено обов’язок доказування вини Відповідача
в порушенні умов Попереднього договору на Позивача. на підставі неправильного застосування
положень статті 614 ЦКУ. 

На підставі вищевказаного та за відсутності  доказів невинуватості  Відповідача, Вищим
спеціалізованим  судом  України  в  Рішенні  ВССУ  від  17  серпня  2011  року  застосовано
презумпцію вини Відповідача у порушенні умов пунктів 3, 4 і 14  Попереднього договору, яка
встановлена положеннями пункту 2 статті 614  ЦКУ, та застосовано положення пункту 1 статті
614  ЦКУ про відповідальність і  положення статті  611  ЦКУ про правові  наслідки порушення
зобов’язання  в  частині  притягнення  до  відповідальності  Відповідача, шляхом  стягнення  з
Відповідача на користь Позивача коштів у розмірі 969 940,00 гривень.

В свою чергу, Вищим спеціалізованим судом України в Ухвалі ВССУ від 03 квітня 2013
року  щодо  скасування  Рішення  ВССУ  від  17  серпня  2011  року,  за  яким було  стягнуто  з
Відповідача на  користь  Позивача кошти  у  розмірі  969 940,00  гривень, на  нашу  думку,
неправильно  застосовано  положення  пункту  1  статті  614  ЦКУ в  частині  понесення
відповідальності  особою,  що порушила  зобов’язання,  і  положення  статті  611  ЦКУ в  частині
застосування правових наслідків порушення зобов’язання, шляхом відшкодування збитків.

При  цьому,  таке  застосування  є  неоднаковим  по  відношенню  до  інших  випадків
застосування цих положень касаційними інстанціями в наступних подібних правовідносинах.

В  Постанові  Вищого  господарського  суду  України  від  10.01.2012  року  у  справі
№2/5007/23/11 (сторінка 3, абзаци 3, 5 і 6): 

«Отже,  за  умови  встановленого  факту  порушення  відповідачем  умов  договору,
доведеного  розміру  збитків,  суд  першої  інстанції  правомірно  задовольнив  позов,  стягнувши
збитки на користь позивача, як це передбачене ч. 7 п. 2 ст. 20 ГК України, ст.ст. 216, 217, 218,
224 – 226 ГК України, ст. 610, ч.2. ст. 611 ЦК України.

…………………..
Звідси  помилковим  є  висновок  апеляційного  господарського  суду  про  недоведеність

позивачем вини відповідача як підстави для відмови в позові, оскільки в силу частини 2 статті
614  ЦК  України  обов’язок  доведення  відсутності  вини  покладений  на  особу,  яка  порушила
зобов’язання, тобто в даному випадку на відповідача.

Враховуючи  викладене,  колегія  суддів  вважає,  що  оскаржувана  постанова  апеляційної
інстанції … підлягає скасуванню…, а рішення суду першої інстанції – залишенню в силі».

В  Постанові  Вищого  господарського  суду  України  від  22.09.2011  року  у  справі
№26/153(10)  (сторінка 3 останнє речення в абзаці 7, абзаци 8 і 9, сторінка 4 абзаци 1, 2 і 6: 

«………..  У  разі  порушення  зобов’язання  настають  правові  наслідки,  встановлені
договором або законом, зокрема сплата неустойки (стаття 611 ЦК України).

Господарські суди попередніх інстанцій підставно застосували до спірних правовідносин
положення ст.ст. 193,229 ГК України, ст.ст. 526, 530, 549, 552, 610-612 ЦК України та дійшли
правомірного  висновку  щодо  обґрунтованості  вимог  позову  про  стягнення  суми  основної
заборгованості ………

При  цьому,  колегія  суддів  касаційної  інстанції  вважає  за  необхідне  відзначити,  що
посилання скаржника на ч.  ч.  1,  2  ст.  614 ЦК України не можуть бути прийняті до уваги,
виходячи з наступного.

Так,  дійсно,  відповідно  до  положень  ст.  614  ЦК  України,  особа,  яка  порушила
зобов’язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше
не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх
залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов’язання (ч. ч. 1, 2).



Проте, скаржником не взято до уваги норми ч. 3 цієї  статті, згідно якої відсутність
своєї вини доводить особа, яка порушила зобов’язання.

………………………
З  урахуванням  меж  перегляду  справи  ……відсутні  підстави  для  зміни  чи  скасування

оскаржуваних судових рішень».
Тобто, в даних випадках, Вищим господарським судом України застосовано:

- презумпцію вини відповідача і його обов’язок доводити свою невинуватість, як
особи, що порушила зобов’язання, згідно положень статті 614 ЦКУ;

- враховуючи те, що відповідач не надав доказів відсутності його вини у цьому
порушенні в жодній судовій інстанції, судом застосовано положення статті 611
ЦКУ і положення пункту 1 статті 614 ЦКУ, і залишені в силі рішення перших і
апеляційних  судових  інстанцій,  згідно  яких  застосовано  правові  наслідки
порушення зобов’язання і притягнуто відповідача до відповідальності шляхом
стягнення з нього коштів в якості відшкодування збитків.     

Таким чином вважаємо, що ВССУ в Ухвалі ВССУ від 03 квітня 2013 року, як касаційною
інстанцією  застосовано  неправильно  та  неоднаково  норми  матеріального  права,  визначені
положеннями статей 611 і 614 ЦКУ, у тих же самих, а також у подібних правовідносинах, що є
підставою для перегляду цього рішення Верховним судом України.

2.  Додатково вважаємо за необхідне, звернути увагу на неправомірні висновки  ВССУ в
Ухвалі ВССУ від 03 квітня 2013 року на сторінці 3 в абзаці 7 цієї ухвали:

«За  договором  купівлі-продажу  від  29  липня  2008  року  Петрашко С.  Я.  набув  право
власності на цілісний майновий комплекс, завершив оформлення документів, які дозволили б йому
здійснити продаж цього майна, 16 вересня 2008 року»

В зазначеному висновку, ВССУ вважає,  що  Петрашко С.  Я.  набув  право  власності  на
цілісний  майновий  комплекс,  який  відповідає  істотним  умовам  основного  договору,
встановленим Попереднім договором.

Однак,  відповідно  до  положень  статей  635  і  638  ЦКУ,  істотною  умовою  основного
договору, яка встановлена положеннями пунктів 2.2.1. і  2.2.2. Попереднього договору є предмет
основного договору, а саме Цілісний майновий комплекс загальною площею 8 261 квадратних
метрів.

В свою чергу, за договором купівлі-продажу від 29 липня 2008 року, Петрашко С. Я. набув
право власності на Цілісний майновий комплекс загальною площею 5018,60 кв. м., що значно
менше площі розміром  8261 кв.  м.,  і  не відповідає істотним умовам основного договору, які
встановлені положеннями пунктів 2.2.1. і  2.2.2. Попереднього договору. Тобто, на сьогоднішній
день,  Відповідач все  також  не  має  у  своєї  власності  цілісного  майнового  комплексу,  який
відповідає умовам Попереднього договору.

Таким чином, на підставі вищевикладеного вважаємо, що ВССУ неправильно застосовано
норми матеріального права в частині істотних умов договору, визначені положеннями статей 635 і
638 ЦКУ.. 

Крім того, вважаємо за необхідне звернути увагу суду відсутність у Петрашко І. М. права
на  касаційне  оскарження  і  порушення  Вищим  спеціалізованим  судом  принципу  правової
визначеності при повторному касаційному розгляді справи з наступних пістав.  

Предметом  Попереднього  договору є  зобов’язання  Позивача  і  Відповідача  досягти
домовленості 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  встановлює  право власності  на  жодне  майно  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 саме майном. 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., і таким чином позбавляють її права на касаційне
оскарження. 

Європейський суд у рішеннях по Справі «Совтрансавто-Холдинг» і «Тімотієвич проти
України»,  а також Конституційний суд України у рішенні від 11.03.2010 року у справі № 1-
1/2010 роблять  висновки,  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,  і  тому не
може бути скасовано рішення, яке не підлягає оскарженню та набуло статусу остаточного.

Таким чином вважаємо, що ВССУ, як касаційною інстанцією застосовано неправильно та
неоднаково норми матеріального права,  визначені  положеннями статей 614,  526 і  693  ЦКУ,  і
порушено принцип правової певності.

В зв’язку із зазначеним, вважаємо за необхідне скасувати  Ухвалу ВССУ від 03 квітня
2013 року, в тих частинах, якими скасовуються попередні рішення судів щодо задоволення вимог
про  стягнення  з  Відповідача на  користь  Позивача коштів  у  розмірі  969 940,00  гривень,  та
залишити в силі  Ухвалу ВССУ від 03 квітня 2013 року, в тих частинах, якими скасовуються
попередні  рішення  судів  щодо  відмови  у  задоволенні  позовних  вимог  про  стягнення  з
Відповідача на користь  Позивача коштів у розмірі  1 939 880,00 гривень,  і за цими вимогами
справа повертається на новий розгляд до першої інстанції.

Враховуючи вищезазначене та на підставі положень статей 355, 360-3 і 361ЦПКУ,

ПРОШУ:
1. Скасувати ухвалу Вищого спеціалізованого суду України від 03 квітня 2013 року (справа

№ 6-9364  св  13)  в  частині,  якою скасовується  рішення  Вищого  спеціалізованого  суду
України від 17 серпня 2011 року (справа № 6-17890 св 11) щодо:

- стягнення з Петрашко Сергія Ярославовича на користь приватного підприємства
«Віталфарма» 969 640,00 гривень;
- стягнення з Петрашко Сергія Ярославовича на користь приватного підприємства
«Віталфарма» судового збору у сумі 3400,00 гривень та витрат на інформаційно-
технічне забезпечення у сумі 492,00 гривень

2. В інший частині залишити без змін ухвалу Вищого спеціалізованого суду України від 03
квітня 2013 року (справа № 6-9364 св 13).

Додатки:
1. Довіреність на представника.
2. Копія ухвали Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних

справ від 03 квітня 2013 року, завірена судом.
3. Копія рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних

справ від 17 серпня 2011 року.
4. Копія постанови Вищого господарського суду України від 10 січня 2012 року.
5. Копія постанови Вищого господарського суду України від 22 вересня 2011 року.
6. Копії  заяви  з  додатками  для  Відповідача,  третьої  особи  і  для  особи,  що  повторно

оскаржила рішення.
7. Платіжний документ про сплату судового збору.

Представник заявника на підставі довіреності -                          
Директор ПП «Юридична фірма «ФОКС»                                                                 В. К. Марініч 
15 травня 2013 року


