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ч.1 ст.12 ГПК (у попередній редакції):

”Господарським судам підвідомчі:

[…] 4) справи, що виникають з корпоративних

відносин у спорах між юридичною особою та її

учасниками […];

4-1) справи у спорах між господарським

товариством та його посадовою особою (у

тому числі посадовою особою, повноваження

якої припинені) про відшкодування збитків,

завданих такою посадовою особою

господарському товариству її діями

(бездіяльністю);”

ч.1 ст.20 ГПК (у чинній редакції):

”Господарським судам підвідомчі:

[…] 3) справи у спорах, що виникають з

корпоративних відносин, в тому числі у спорах

між учасниками […];

4) справи у спорах, що виникають з правочинів

щодо акцій, часток, паїв, інших корпоративних

прав в юридичній особі, крім правочинів у

сімейних та спадкових правовідносинах;

12) справи у спорах між юридичною особою та її

посадовою особою (у тому числі посадовою

особою, повноваження якої припинені) про

відшкодування збитків, заподіяних юридичній

особі діями (бездіяльністю) такої посадової

особи, за позовом власника (учасника, акціонера)

такої юридичної особи, поданим в її інтересах;”

ЮРИСДИКЦІЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ



ч.1 ст.167 ГК:

“Корпоративні права - це

права особи, частка якої

визначається у статутному

капіталі (майні)

господарської організації,

що включають

правомочності на участь

цієї особи в управлінні

господарською

організацією, отримання

певної частки прибутку

(дивідендів) даної

організації та активів у разі

ліквідації останньої

відповідно до закону, а

також інші правомочності,

передбачені законом та

статутними документами.”

п.4 ч.1 ст.12 ГПК:

”Господарським судам 

підвідомчі:

[…] 4) справи, що виникають з

корпоративних відносин у

спорах між юридичною особою

та її учасниками (засновниками,

акціонерами, членами), у тому

числі учасником, який вибув, а

також між учасниками

(засновниками, акціонерами,

членами) юридичної особи,

пов’язаними із створенням,

діяльністю, управлінням та

припиненням діяльності такої

особи, правами та обов’язками

учасників (засновників,

акціонерів, членів) такої особи,

крім трудових спорів;

НАЛЕЖНІСТЬ ДО КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ
ВИМОГИ АКЦІОНЕРІВ МАТЕРИНСЬКИХ КОМПАНІЙ ЩОДО ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ

+

п.191 ч.1 ст.1 ЗУ "Про

запобігання та протидію

легалізації (відмиванню)

доходів, одержаних

злочинним шляхом,

фінансуванню тероризму

та фінансуванню

розповсюдження зброї

масового знищення” (“ЗУ

Про протидію відмиванню

доходів”):

“істотна участь - пряме або

опосередковане володіння

однією особою самостійно

чи спільно з іншими

особами часткою у розмірі

10 і більше відсотків

статутного капіталу або

прав голосу в юридичній

особі.”

+



Постанова Вищого господарського суду

України від 6 липня 2016 року у справі №

910/8438/15-г

ПРЕДМЕТ СПОРУ: за позовом акціонера

материнської компанії про визнання недійсним

рішення загальних зборів учасників дочірнього

товариства з обмеженою відповідальністю.

ВИСНОВКИ СУДУ: Cуд дійшов висновку про

підвідомчість справи господарському суду з тієї

підстави, що спір є корпоративним:

 з огляду на положення ст. 1 ЗУ Про протидію

відмиванню доходів;

 оскільки позивачка є істотним учасником

товариства, яке на час прийняття оспорюваного

рішення було одноособовим учасником ТОВ

«Капітал Інвест ЛТД».



Постанова Верховного Суду України від 1 лютого

2017 року у справі № 910/8438/15-г

ВИСНОВКИ СУДУ: Суд скасував постанову ВГСУ від 6

липня 2016 року на наступних підставах:

 ”[…] Пункт 4 ч. 1 ст. 12 ГПК не підлягає розширеному

тлумаченню щодо справ, пов'язаних зі створенням,

діяльністю, управлінням та припиненням діяльності

господарського товариства, якщо однією зі сторін у

справі не є учасник (засновник, акціонер) господарського

товариства, у тому числі такий, що вибув.

 [o]тже, недотримання вимог закону та установчих

документів юридичної особи під час скликання і

проведення загальних зборів не може визнаватися

порушенням прав тих позивачів, які не є учасниками

(акціонерами, членами) цієї особи.

 […] [ЗУ Про протидію відмиванню доходів] не є таким,

що регулює корпоративні відносини, і наведені у ньому

визначення термінів не можуть бути вирішальними при

визначенні підвідомчості справи господарському суду."



Постанова Вищого господарського

суду України від 19 листопада 2013

року у справі № 5017/2368/2012

ПРЕДМЕТ СПОРУ: фізична особа як учасник

товариства звернулася до суду з позовною

заявою до дочірнього підприємства

(засновником якого є товариство) та

підприємства (співзасновником якого є

дочірнє підприємство) про визнання

недійсним рішення загальних зборів

підприємства.

РІШЕННЯ: “фізична особа, яка не є суб'єктом

підприємницької діяльності, та не являється

учасником (засновником) відповідача, тому

спір про визнання недійсним рішення

загальних зборів Підприємства не підлягає

вирішенню в господарських судах України.”

Постанова Вищого господарського суду

України від 14 квітня 2010 року у справі

№ 16/163-08

ПРЕДМЕТ СПОРУ: фізична особа як учасник

товариства звернулася до суду з позовною заявою

про про визнання недійсним рішення загальних

зборів акціонерів товариства, рішення установчих

зборів акціонерів товариства, установчого

договору, статуту, запису про проведення

державної реєстрації створеного товариством

об'єднання, припинення юридичної особи

об'єднання та призначення ліквідаційної комісії.

РІШЕННЯ: “за змістом п.4 ч.1 ст.12 ГПК, ст. 167

ГК, ст. 116 ЦК, ст.10 ЗУ Про господарські

товариства ”учасник (акціонер) господарського

товариства має певні корпоративні права щодо

товариства, учасником якого він є, і не має

корпоративних прав щодо іншого господарського

товариства, учасником якого він не являється.”



ПОХІДНІ ПОЗОВИ

РАНІШЕ

Постанова Пленуму Верховного Суду України

від 24 жовтня 2008 року № 13 Про практику

розгляду судами корпоративних спорів

Законом не передбачено право акціонера (учасника)

господарського товариства звертатися до суду за

захистом прав чи охоронюваних законом інтересів

товариства поза відносинами представництва.

На цій підставі господарським судам належить

відмовляти акціонерам (учасникам) господарського

товариства в задоволенні позову про укладення, зміну,

розірвання чи визнання недійсними договорів та інших

правочинів, вчинених господарським товариством.

Спори цієї категорії є підвідомчими (підсудними)

господарським судам незалежно від їх

суб'єктного складу на підставі пункту 4 частини

першої статті 12 ГПК, якщо акціонер (учасник)

господарського товариства обґрунтовує відповідні

позовні вимоги порушенням його корпоративних

прав.



ПОХІДНІ ПОЗОВИ

СЬОГОДНІ

ЗУ Про внесення змін до деяких

законодавчих актів України щодо захисту

прав інвесторів (ЗУ Щодо захисту прав

інвесторів), а також ГПК

 визначено дії, які можуть бути підставою

відповідальності посадової особи перед

господарським товариством

 врегульовано представництво товариства,

якому завдано збитків його посадовою особою

 встановлено юрисдикцію господарських судів

щодо справ у спорах між господарським

товариством та його посадовою особою

 передбачено офіційне оприлюднення

оголошень у справах про відшкодування

збитків, завданих господарському товариству

його посадовою особою



ЗУ Щодо захисту прав інвесторів внесено зміни до ч.2 ст.89 ГК

“Посадові особи відповідають за збитки, завдані ними господарському

товариству. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою

господарському товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі,

якщо такі збитки були завдані:

 діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або

зловживанням службовими повноваженнями;

 діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх

попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо

вчинення подібних дій, встановленої установчими документами

товариства;

 діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх

попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо

вчинення відповідних дій, встановленої товариством, але для

отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття

рішень посадова особа товариства подала недостовірну інформацію;

 бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов’язана

вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов’язків;

 іншими винними діями посадової особи.”

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ

ПЕРЕД ГОСПОДАРСЬКИМ

ТОВАРИСТВОМ



Представництво товариства, якому

завдано збитків його посадовою особою

ч.8,10 ст.28 ГПК (у попередній редакції)

У спорах про відшкодування збитків, завданих

господарському товариству його посадовою

особою, представником такого товариства є

також учасник (акціонер) цього товариства,

якому сукупно належить 10 і більше відсотків

ч.1-2 ст.54 ГПК (у чинній редакції)

Власник (учасник, акціонер) юридичної особи,

якому належить 10 і більше відсотків статутного

капіталу товариства (крім привілейованих акцій),

або частка у власності юридичної особи якого

становить 10 і більше відсотків, може подати в

інтересах такої юридичної особи позов про

відшкодування збитків, заподіяних юридичній особі

її посадовою особою.

У разі відкриття провадження за таким позовом

зазначена юридична особа набуває статусу

позивача, але не вправі здійснювати свої

процесуальні права та обов’язки без згоди

власника (учасника, акціонера), який подав позов.

Посадова особа, до якої пред’явлений позов, не

вправі представляти юридичну особу та

призначати іншу особу для представництва

юридичної особи в даній справі.

статутного капіталу (простих акцій)

товариства, який подав

господарському суду позовну заяву

від імені товариства або який подав

господарському суду заяву про здійснення

представництва позивача.

У спорах про відшкодування збитків,

завданих господарському товариству його

посадовою особою, така посадова особа

не вправі представляти товариство та

призначати представника для участі у

справі від імені господарського товариства"



ч.8 ст.28 ГПК (у попередній редакції) –

відсутня у чинній редакції ГПК

Учасник (акціонер), якому належить 10 і більше

відсотків статутного капіталу (простих акцій)

господарського товариства, може здійснювати

представництво товариства особисто (якщо він

є фізичною особою), через свої органи (якщо

він є юридичною особою), через органи

державної влади, органи влади Автономної

Республіки Крим, органи місцевого

самоврядування (якщо він є державою,

Автономною Республікою Крим,

територіальною громадою), через інших своїх

представників. Учасник (акціонер), якому

сукупно належить 10 і більше відсотків

статутного капіталу (простих акцій) товариства,

може здійснювати представництво товариства

через одного з учасників (акціонерів) або

спільно уповноважити на це іншу особу.

ч.3 ст.54 ГПК (у чинній редакції) – відсутня у

попередній редакції ГПК

До закінчення підготовчого засідання у справі

інший співвласник (учасник, акціонер) цієї

юридичної особи, якому належить 10 і більше

відсотків статутного капіталу товариства (крім

привілейованих акцій), або частка у власності

юридичної особи якого становить 10 і більше

відсотків, має право приєднатися до поданого

позову шляхом подання до суду відповідної заяви,

після чого він набуває таких самих процесуальних

прав та обов’язків, як і власник (учасник, акціонер),

який подав позов.



ч.9 ст.28 ГПК (у попередній редакції)

У спорах про відшкодування збитків,

завданих господарському товариству його

посадовою особою, відмова від позову,

зменшення розміру позовних вимог, зміна

предмета або підстави позову, укладення

мирової угоди, відмова від апеляційної або

касаційної скарги можлива лише за

письмовою згодою всіх представників

цього товариства.

ч.4 ст.54 ГПК (у чинній редакції)

У спорах про відшкодування збитків,

заподіяних юридичній особі її посадовою

особою, відмова від позову, поданого

відповідно до цієї статті, зменшення розміру

позовних вимог, зміна предмета або підстави

позову, укладення мирової угоди, відмова від

апеляційної або касаційної скарги, заяви про

перегляд рішення суду за нововиявленими

або виключними обставинами можлива лише

за письмовою згодою всіх власників

(учасників, акціонерів), які в даній справі діють

в інтересах юридичної особи.



ч.12 ст.20 ГПК (у попередній редакції)

передбачає, що господарські суди

розглядають:

“Спори між юридичною особою та її

посадовою особою (у тому числі

посадовою особою, повноваження якої

припинені) про відшкодування збитків,

заподіяних юридичній особі діями

(бездіяльністю) її посадової особи,

розглядаються господарським судом за

місцезнаходженням юридичної особи.”

ч.7 ст.30 ГПК (у чинній редакції), що

встановлює виключну юрисдикцію:

“Спори між юридичною особою та її

посадовою особою (у тому числі

посадовою особою, повноваження якої

припинені) про відшкодування збитків,

заподіяних юридичній особі діями

(бездіяльністю) її посадової особи,

розглядаються господарським судом за

місцезнаходженням юридичної особи.”

Юрисдикція



Постанова Вищого господарського суду України від 11 січня

2017 року у справі № 923/635/16

ПРЕДМЕТ СПОРУ: питання щодо наявності підстав для

визнання договору купівлі-продажу корпоративних прав

недійсним, визнання рішень загальних зборів недійсними,

скасування реєстраційних записів

Усний договір купівлі-продажу корпоративних прав, за яким

позивач відчужував відповідачу-1 корпоративні права на 50% в

статутному капіталі товариства за ціною 255 000, 00 дол. США.

На виконання умов цього усного договору купівлі-продажу ним

було підписано нотаріально посвідчену заяву про складання

з себе усіх прав та обов'язків засновника товариства з

передачею своєї частки у статутному капіталі товариства на

користь відповідача.

ВІДЧУЖЕННЯ ЧАСТКИ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ



Пунктом 10 Частини 4 ст. 17 Закону України "Про державну реєстрацію

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань" передбачено, що у разі внесення змін до відомостей про

юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, пов'язаних із

зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, подаються, крім інших

необхідних документів додатково подається в обов'язковому порядку договір,

інший документ про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у

статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

ВИСНОВКИ СУДУ: Нормами ч. 3 ст. 208 Цивільного кодексу України передбачено

обов'язковість письмової форми, якщо правочини вчинені фізичними особами між

собою на суму, що перевищує у 20 і більше разів розмір неоподатковуваного мінімуму

доходів для громадян, крім правочинів, передбачених ч. 1 ст. 206 цього Кодексу.

В постанові Верховного Суду України від 08.04.2015 у

справі № 917/207/14 зазначено, що нормами Закону

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб

- підприємців" встановлено вимогу щодо подання державному

реєстратору для проведення відповідних реєстраційних дій,

пов'язаних зі змінами у складі засновників, зокрема, оригіналу

договору про перехід чи передання частки у статутному капіталі

товариства та його нотаріального посвідчення. Встановлення

вимоги нотаріального посвідчення договорів такого типу

узгоджується з приписами ст. 209 Цивільного кодексу України.



ВИСНОВКИ СУДУ: Якщо дії сторін свідчать

про те, що оспорюваний договір фактично

було укладено, суд має розглянути по суті

питання щодо відповідності його вимогам

закону; це правило не стосується випадків,

коли для вчинення правочину необхідні його

державна реєстрація або нотаріальне

посвідчення, оскільки за відсутності

відповідної реєстрації чи посвідчення договір

в будь-якому разі не вважається укладеним

(п. 2.6 постанови пленуму Вищого

господарського суду України № 11 від

29.05.2013 "Про деякі питання визнання

правочинів (господарських договорів)

недійсними").

РІШЕННЯ: Письмова угода купівлі-продажу

корпоративних прав між позивачем та

відповідачем не укладалася.



ГОЛОСУВАННЯ УЧАСНИКОМ, ЯКИЙ НЕ

СПЛАТИВ ЧАСТКУ У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ



Рішення Конституційного

Суду України від 5 лютого

2013 року у справі № 1-

рп/2013

При визначенні повноважності

загальних зборів учасників

Товариства та результатів

голосування за прийняття їх

рішень враховується кількість

голосів учасників, визначена

пропорційно розміру їх часток

у статутному капіталі, що

встановлений статутом

Товариства, незалежно від

вартості реально внесених

(сплачених) ними вкладів

тільки протягом першого року з

дня державної реєстрації

Товариства.

п.2.29 постанови Пленуму

Вищого господарського

суду України № 4 від 25

лютого 2016 року

Господарський суд,

визначаючи повноважність

загальних зборів, не має

законних підстав для

неврахування голосів

учасників, які не сплатили

або неповністю сплатили

вартість своїх часток

протягом одного року з дня

державної реєстрації

товариства.

Постанова Вищого

господарського суду України

від 10 липня 2017 року у

справі № 911/2902/16

Зважаючи на принцип

залежності частки в статутному

капіталі від вкладів, а голосів -

від частки, який виявляється в

пропорційності, кількість

голосів учасників, які не внесли

вкладу повністю протягом року,

повинна визначатися за тими ж

правилами, тобто залежно від

реального вкладу, що і мало

місце у даній справі.



ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА ЯКИЙ НЕ
ПІДПИСУЄ НОВУ РЕДАКЦІЮ СТАТУТУ

Постанова Вищого господарського суду України

від 11 липня 2017 року у справі № 910/22317/16

”[…] не виконуючи рішення позачергових загальних зборів учасників ТОВ

"Карпатські мінеральні води" від 01.02.2016 та від 26.04.2016 та не підписуючи

нову редакцію статуту Товариства, позивач тим самим здійснював систематичні

перешкоди в діяльності відповідача, оскільки унеможливлення виконання

рішення загальних зборів Товариства про збільшення статутного капіталу

об'єктивно перешкоджає розвитку Товариства, який може полягати, зокрема, у

здійсненні модернізації виробництва, збільшенні виробничих потужностей, а

відтак і збільшенні прибутку підприємства.

[…] оспорювані рішення позачергових загальних зборів учасників ТОВ

"Карпатські мінеральні води", оформлених протоколом № 43 від 19.07.2016,

прийняті із дотриманням вимог закону та є належним чином мотивованими, у

зв'язку з чим позовна вимога про визнання їх недійсними не підлягає

задоволенню.”



ПОЗИВАЧ
Міноритарій

ВІДПОВІДАЧ

ТОВ

про визнання недійсними 

позачергових загальних зборів 

учасників  Відповідача

CASE STUDY



Відповідно до пункту 7.1 Статуту ТОВ, статутний капітал, частки учасників у статутному капіталі

розподілені наступним чином:

 Мажоритарний учасник - 99,99972%;

 Міноритарій - 0,00028%.

На момент подання позову до суду і проведення загальних зборів Товариства частка позивача не

змінювалася і становила 0,00028% статутного капіталу ТОВ.



Оспорювані загальні збори

19 липня 2016 року відбулися позачергові загальні

збори учасників ТОВ, рішення з яких оформлені

протоколом №1 від 19 липня 2016 року.

Відповідно до п. 10.11 статуту ТОВ, збори учасників

мають право приймати рішення, якщо на засіданні

присутні Учасники, частки яких складають у сукупності

60 і більше відсотків Статутного капіталу. На загальних

зборах учасники мають кількість голосів, пропорційну їх

внеску до Статутного капіталу.

Згідно з протоколом №1 позачергових загальних зборів

учасників Товариства від 19 липня 2016 року на

загальних зборах був присутній лише один із двох

учасників ТОВ з часткою у статутному

капіталі 99,99972% - Мажоритарний учасник.

На позачергових загальних зборах

учасників від 19 липня 2016 року

було вирішено:

 Відсторонити генерального

директора ТОВ від виконання

обов’язків.

 Призначити в.о. директора ТОВ.

 Затвердити статут ТОВ у новій

редакції.

 Скасувати всі видані ТОВ

довіреності.

 Видати нові довіреності.

 Припинити усі судові провадження.

 Вжити заходи для виконання судових

рішень.



 позачергові збори були проведені не за належним місцем,

 позачергові збори були проведені з порушенням встановленого законом

порядку повідомлення учасників про скликання загальних зборів учасників

товариства,

 безпідставність відсторонення від виконання повноважень генерального

директора товариства, а також

 відсутність підтвердження повноважень представників учасників

позачергових загальних зборів.

ПОЗОВ



 ст. 145 ЦК та ст. 58 ЗУ "Про господарські товариства”: вищим органом товариства

з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників. Вони складаються з

учасників товариства або призначених ними представників.

 ст. 116 ЦК, ст. 88 ГК та ст. 10 ЗУ "Про господарські товариства”: учасники

господарського товариства мають право, зокрема, брати участь в управлінні

товариством у порядку, встановленому установчим документом товариства та

законом.

 ст. 145 ЦК та 59 ЗУ "Про господарські товариства”: питання внесення змін до

статуту товариства та виключення учасника із складу товариства відносяться до

виключної компетенції загальних зборів учасників цього товариства. Право учасника

на участь в управлінні діяльністю товариства реалізується, зокрема, шляхом участі в

загальних зборах та прийнятті зборами рішень, черговість та порядок скликання яких

встановлюються статутом товариства і законом.

 ст. 60 ЗУ "Про господарські товариства”: загальні збори учасників вважаються

повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що
володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.



 ч. 5 ст. 61 ЗУ "Про господарські товариства”: про проведення загальних зборів

товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням

часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути

зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників

товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови,

що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за

7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана

можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З

питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за

згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

 ч. 1 ст. 167 ГК: корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у

статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на

участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки

прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно

до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними

документами.



п. 17 Постанови ВСУ № 13 від 24 жовтня 2008 року

Судам необхідно враховувати, що рішення загальних зборів

учасників (акціонерів) та інших органів господарського товариства

є актами, оскільки ці рішення зумовлюють настання правових

наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, і

мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень

загальних зборів акціонерів (учасників) господарського товариства

можуть бути:

 порушення вимог закону та/або установчих документів під час

скликання та проведення загальних зборів товариства;

 позбавлення акціонера (учасника) товариства можливості

взяти участь у загальних зборах;

 порушення прав чи законних інтересів акціонера (учасника)

товариства рішенням загальних зборів.



п. 18 Постанови ВСУ № 13 від 24 жовтня 2008 року

При розгляді справ судам слід враховувати, що не всі порушення законодавства,

допущені під час скликання та проведення загальних зборів господарського товариства,

є підставою для визнання недійсними прийнятих на них рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв'язку з

прямою вказівкою закону є:

 прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення

загальних зборів чи прийняття рішення;

 прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного

загальних зборів товариства;

 прийняття загальними зборами рішення про зміну статутного капіталу товариства,

якщо не дотримано процедури надання акціонерам (учасникам) відповідної

інформації.

При вирішенні питання про недійсність рішень загальних зборів у зв'язку з іншими

порушеннями, допущеними під час скликання та проведення загальних зборів,

господарський суд повинен оцінити, наскільки ці порушення могли вплинути на

прийняття загальними зборами відповідного рішення.



Постанова Пленуму ВГСУ № 4 від 25 лютого 2016 року

2.12. Рішення загальних зборів учасників (акціонерів, членів) та інших органів юридичної особи […] є

актами ненормативного характеру (індивідуальними актами), тобто офіційними письмовими

документами, що породжують певні правові наслідки, які спрямовані на регулювання господарських

відносин і мають обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.

У зв'язку з цим підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників (акціонерів,

членів) юридичної особи можуть бути:

 невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

 порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних

зборів;

 позбавлення учасника (акціонера, члена) юридичної особи можливості взяти участь у загальних

зборах.

2.14. […] Права учасника (акціонера, члена) юридичної особи можуть бути визнані порушеними

внаслідок недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг

взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку

денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

2.16. Позивачеві не може бути відмовлено у задоволенні вимог про визнання недійсними рішень

загальних зборів тільки з мотивів недостатності його голосів для зміни результатів голосування з

прийнятих загальними зборами учасників (акціонерів, членів) рішень, оскільки вплив учасника

(акціонера, члена) на прийняття загальними зборами рішень не вичерпується лише голосуванням.



Постанова Пленуму ВГСУ № 4 від 25 лютого 2016 року

2.25. Згідно з положеннями частини п'ятої статті 61 Закону України "Про господарські товариства" про

проведення загальних зборів ТОВ чи ТДВ учасники повідомляються передбаченим статутом способом

із зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного.

Частиною першою статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлено, що кожному

акціонеру надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ та їх порядок

денний.

[…] Наведені норми законодавства вказують на те, що обов'язковою умовою повідомлення про

скликання загальних зборів юридичної особи є одночасна наявність у такому повідомленні інформації

про час, місце проведення зборів та інформації про питання, що будуть винесені на розгляд зборів

(порядок денний).

Відсутність у повідомленні про проведення загальних зборів будь-якої з названих складових, як і

відсутність самого повідомлення, може бути підставою для визнання недійсними рішень загальних

зборів.

Господарським судам потрібно брати до уваги, що телефонне повідомлення про дату, час та місце

проведення загальних зборів учасників товариства є неналежним доказом такого повідомлення.

Роздрукування телефонних переговорів, надані операторами зв'язку, лише підтверджують факт

з'єднання двох абонентів телефонного зв'язку певної тривалості.



Постанова ВСУ від 2 вересня 2014 року у справі № 5017\1221/2012

Неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів в установленому

статутом порядку є грубим порушенням його прав, що може бути підставою для визнання

рішень загальних зборів господарського товариства недійсними. Неповідомлення учасника

товариства про скликання й проведення загальних зборів, на яких його виключили з

учасників товариства, є безумовним порушенням прав, передбачених ст. 10 Закону України

«Про господарські товариства».

п. 21 Постанови Пленуму ВСУ № 13 від 24 жовтня 2008 року

Права учасника (акціонера) товариства можуть бути визнані порушеними внаслідок

недотримання вимог закону про скликання і проведення загальних зборів, якщо він не зміг

взяти участь у загальних зборах, належним чином підготуватися до розгляду питань порядку

денного, зареєструватися для участі у загальних зборах тощо.

При вирішенні спорів про визнання недійсними рішень загальних зборів господарського

товариства з підстав недопущення до участі в них акціонерів (учасників) товариства судам

необхідно з'ясувати, чи могла їх відсутність (або наявність) істотно вплинути на прийняття

рішення, яке оскаржується.



ВИСНОВКИ СУДІВ



Рішення Господарського суду м. Києва

позов задоволено

 Участь позивача (учасника товариства) у загальних зборах не обмежується виключно

голосуванням, так як голосуванню передує обговорення ним з усіма присутніми

учасниками питань порядку денного, внесення обґрунтованих пропозицій до порядку

денного щодо його формування та право виступати як учасник товариства, що за певних

обставин може істотно вплинути на загальний хід голосування та змінити його результати

в порівнянні з тими результатами, які мали місце внаслідок незаконного позбавлення

позивача можливості взяти участь у загальних зборах.

 Неповідомлення учасника товариства про проведення загальних зборів в установленому

порядку є грубим порушенням його прав, що може бути підставою для визнання рішень

загальних зборів господарського товариства недійсними (відповідна правова позиція

викладена у постанові Верховного Суду України від 02.09.2014 року у справі

№5017\1221/2012).

 Доказів належного повідомлення позивача про проведення загальних зборів учасників

19.07.2016 року відповідачем суду не надано.



Постанова Київського апеляційного господарського суду від 4 квітня 2017 року

рішення суду першої інстанції скасовано, у задоволенні позову відмовлено повністю

 [В]исновок суду першої інстанції, з огляду на можливість впливу учасника, якому належить частка у

розмірі 0,00028% статутного капіталу і пропорційно якій визначаються голоси, на результати

голосування за порядком денним, коли іншому учаснику Товариства належить 99,99972 голосів,

видається хибним.

 Згідно з протоколом №1 позачергових загальних зборів учасників Товариства від 19.07.2016р. на

зборах були присутні учасники, яким сукупно належить 99,99972% загальної кількості голосів, що, у

свою чергу, свідчить про наявність кворуму для вирішення питань щодо відкликання виконавчого

органу Товариства і призначення виконуючого його обов'язків. Тож допущені іншим учасником

Товариства порушення встановленого Статутом Товариства та законодавчими актами у сфері

корпоративних відносин порядку скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою

відповідальністю самі по собі не можуть бути підставою для визнання недійсними прийнятих

зборами за наявності кворуму рішень, а присутність на них позивача не могла істотно вплинути на

результат голосування.

 Ані в суді першої інстанції, ані у суді апеляційної інстанції та своїх поясненнях суду апеляційної

інстанції Позивач не навів аргументів, які суттєво могли би вплинути на результат голосування за

порядком денним.



Постанова Вищого господарського суду України від 2 серпня 2017 року

касаційну скаргу залишено без задоволення, постанову суду другої інстанції залишено без змін

 [О]скільки позивач у позовній заяві не порушує питання визнання недійсними рішень загальних

зборів з безумовних підстав, у зв'язку із прямою вказівкою закону, а зазначає про те, що його не

було повідомлено про дату та час проведення спірних загальних зборів, що має наслідком, на його

думку, визнання таких рішень загальних зборів недійсними, колегія суддів вважає за необхідне

зосередитися на дослідженні того, наскільки допущені відповідачем порушення при скликанні

загальних зборів могли вплинути на прийняття загальними зборами оспорюваних позивачем

рішень, а саме: чи могли б бути прийняті інші рішення на спірних загальних зборах, якби все-таки

відповідач дотримався порядку скликання загальних зборів та на них був би присутній позивач.

 На спірних загальних зборах був присутній один учасник відповідача, якому належить 99,99972%

відсотків у статутному капіталі відповідача, що свідчить про те, що оспорювані позивачем рішення

загальних зборів приймалися за наявності кворуму для вирішення відповідних питань порядку

денного спірних загальних зборів ТОВ "Інтерлізінвест".

 Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про те, що допущені відповідачем порушення

при скликанні спірних загальних зборів (не повідомлення позивача про їх проведення) не могли б

вплинути на рішення, прийняті на цих зборах, тобто навіть у разі дотримання відповідачем порядку

скликання цих зборів та, відповідно, присутність позивача на цих зборах, не вплинула б на хід

голосування з питань порядку денного.



 При цьому, колегія суддів враховує положення п. 2.16. постанови пленуму Вищого господарського

суду України від 25.02.2016 №4 "Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з

корпоративних відносин", відповідно до яких позивачу не може бути відмовлено у задоволенні

вимог про визнання недійсними рішень загальних зборів тільки з мотивів недостатності його

голосів для зміни результатів голосування з прийнятих загальними зборами учасників рішень,

оскільки вплив учасника на прийняття загальним зборами рішень не вичерпується лише

голосуванням та зазначає наступне.

 Так, дійсно, участь позивача у загальних зборах не обмежується виключно голосуванням з питань

порядку денного. Очевидним є те, що голосуванню передують обговорення між учасниками

питань порядку денного, внесення обґрунтованих пропозицій відносно порядку денного, виступи

учасників, що за певних обставин можуть істотно вплинути на загальний хід голосування та

змінити його результати в порівнянні з тими результатами, які мали місце за відсутності на

загальних зборах неповідомленого учасника.

 Тобто, при розгляді таких справ, судам дійсно слід досліджувати всі можливості впливу учасника

на хід голосування з питань порядку денного і, відповідно, прийняття загальними зборами інших

рішень, ніж були прийняті на них, за відсутності такого учасника.



 Водночас, наведена вище ситуація (розкриття більш широкого поняття участі учасника у загальних зборах, а не

обмеження його участі у загальних зборах виключно голосуванням), теоретично є можливою за наявності

більшої кількості учасників товариства аніж два учасника товариства, як у даному випадку. Так, при більшій

кількості учасників товариства (три і більше), можливою є ситуація, коли учасник, який володіє невеликою

часткою у статутному капіталі товариства, своїми пропозиціями до порядку денного, виступом відносно

пропозицій з голосування питань порядку денного, тощо, переконавши іншого (інших) учасника в правоті своєї

позиції, шляхом голосування, при наявності необхідного кворуму голосів у таких учасників для прийняття

рішень, може змінити хід голосування.

 В даному випадку, позивачем не доведено можливості його впливу на іншого (другого) учасника ТОВ

"Інтерлізінвест" - Приватну компанію з обмеженою відповідальністю "Інтерлізінвест Юкрейн Б.В.", яка володіє

99,99972%, при проведенні спірних загальних зборів та на хід голосування останньою з питань порядку денного

по іншому, ніж було нею проголосовано на спірних загальних зборах, в іншому б випадку (можливість впливу

позивача та переконання іншого учасника відповідача при голосуванні на спірних загальних зборах

проголосувати по іншому ніж він проголосував), мало б місце, щонайменш, визнання відповідачем позову.

 Враховуючи наведене, тобто, недоведеність позивачем можливості впливу на хід голосування з питань порядку

денного навіть при його присутності на спірних загальних зборах, колегія суддів приходить до висновку про

недоведеність позивачем порушення його прав оспорюваними ним рішеннями загальних зборів, що також

свідчить про правомірність висновку апеляційного господарського суду про безпідставність заявленого позову,

адже як вказувалося вище, саме порушення товариством порядку скликання та проведення загальних зборів за

відсутності порушення прав учасника товариства, не є безумовною підставою, яка передбачена законом, для

визнання таких рішень загальних зборів недійсними.
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