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У сучасних українських реаліях інсти-
тут банкрутства часто використову-
ється недобросовісними боржниками 
для отримання так званих легальних 
кредитних канікул. У зв’язку з цим, 
враховуючи практику банків щодо 
забезпечення кредитних зобов’язань 
іпотекою, актуальним є співвідношен-

ня приписів відповідних нормативних актів з регулювання від-
носин іпотеки та банкрутства.
Перш за все, необхідно відзначити, що Закон України 
«Про іпотеку» встановлює особливі правила про заставу 
нерухомого майна (стаття 575 Цивільного кодексу України), 
тоді як Законом України «Про відновлення платоспромож-
ності боржника або визнання його банкрутом» (Закон про 
банкрутство) встановлено, фактично, особливості виконан-
ня боржником своїх зобов’язань. За таких обставин загалом 
норми Закону про банкрутство, на наш погляд, підлягають 
переважному застосуванню перед положеннями Закону 
України «Про іпотеку».
Нормами чинного законодавства передбачені певні привілеї 
для заставних кредиторів. Так, зокрема, судовою практикою 
було визнано право вирішального, а не дорадчого голосу зас-
тавних кредиторів на зборах (комітеті) кредиторів (наприклад, 
постанова Верховного Суду України від 11 жовтня 2005 року в 
справі № Б31/10-04). Законом про банкрутство передбачено, 
а судовою практикою підтверджено право заставного креди-
тора ветувати рішення комітету кредиторів про укладення 
мирової угоди (частина 3 статті 35 Закону про банкрутство, 
постанова Вищого господарського суду України від 21 червня 
2006 року в справі № 12/68-Б). Також судовою практикою об-
ґрунтовується пріоритетність задоволення вимог заставного 
кредитора, навіть порівняно з вимогами, які належать до тієї 
ж черги, наприклад витратами, пов’язаними з провадженням 
у справі про банкрутство та роботою ліквідаційної комісії 
(пос танова Вищого господарського суду України від 23 грудня 
2009 року в справі № 2-17/5992.2-2008).

Як свідчить практика, однією з найпоширеніших спірних ситу-
ацій є звернення кредитора до майнового поручителя борж-
ника, якщо боржник і майновий поручитель не співпадають і 
боржник знаходиться у процедурі банкрутства.
Оскільки, як правило, боржник та його майновий поручитель 
у такій ситуації мають узгоджені інтереси, вимоги кредитора 
включаються до реєстру вимог кредиторів, а майновий поручи-
тель висуває заперечення проти пред’явлених до нього вимог 
кредитора. Такі заперечення зводяться до незаконності праг-
нення кредитора, вимоги якого визнані боржником, отримати 
повторне задоволення цих вимог за рахунок іпотекодавця. Така 
позиція підкріплюється посиланням на пункт 2.4 Інформацій-
ного листа Вищого господарського суду України від 19 березня 
2002 року № 01-8/307, згідно з яким мораторій зупиняє виконан-
ня зобов’язання боржника його поручителем, гарантом, стра-
ховиком тощо. Утім, згідно зі статтею 599 Цивільного кодексу 
України, зобов’язання припиняється фактичним виконанням, 
а не включенням вимог до реєстру вимог кредиторів. Отже, в 
силу приписів статті 33 Закону України «Про іпотеку» кредитор 
боржника має право вимоги і до майнового поручителя, і до 
самого боржника — до моменту виконання зобов’язання. При 
цьому на можливість реалізації цього права жодним чином не 
впливає знаходження в процедурі банкрутства майнового по-
ручителя. Обґрунтованість такого висновку було підтверджено 
судовою практикою (наприклад, постанови Вищого господар-
ського суду України від 9 грудня 2008 року в справі № 18/73, від 
19 лютого 2008 року в справі № 43/862 тощо).
Стосовно ж положень пункту 2.4 вказаного вище листа Вищо-
го господарського суду України, варто відзначити, що за зміс-
том статті 1 Закону про банкрутство мораторій поширюється 
лише на вимоги кредитора до боржника, який знаходиться у 
процедурі банкрутства, а не на третіх осіб — іпотекодавців, 
гарантів, поручителів тощо. Цей висновок підтверджується та-
кож правовою позицією Верховного Суду України (постанова 
від 30 серпня 2005 року в справі № 10/53-1710) та Вищого 
господарського суду України (постанова від 7 липня 2005 року 
в справі № 1/317).

Останнім часом банки у своїй біль-
шості відмовились від кримінального 
переслідування своїх позичальників. 
Так, основною підставою для звер-
нення до правоохоронних органів 
була довідка про отримання доходів, 
яка не відповідала дійсності. Але на 
практиці виявлялося, що більшість 

таких довідок робили самі співробітники банків, щоб видати 

якнайбільше кредитів. При цьому кримінальне пересліду-
вання не дає бажаних результатів, навіть у випадку обвину-
вального вироку банк навряд чи отримує кошти, оскільки їх 
у позичальника просто немає, у зв’язку зі складною еконо-
мічною ситуацією.
Що стосуються великих позичальників та юридичних осіб, то 
і в даному випадку витрати, які понесе банк на кримінальне 
переслідування, ліпше спрямувати на пошук домовленостей 
з позичальником.

Які механізми невиконання або затягування виконання договорів у банківській сфері найчастіше 
використовуються у судових спорах з банками?




