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Стягнення процентів. 
Судова практика, правомірність, наслідки

Висновки Верховного Суду щодо 
незакон ності нарахування банка-
ми процентів після пред'явлення 
вимоги про дострокове погашення 
боргу можуть мати більш складні 
наслідки, ніж це здається на пер-
ший погляд.

Протягом першого року роботи 
новий Верховний Суд прий няв нові 
правові вис новки, що стосуються 
проб лематики нарахування процен-
тів за договорами позики, виклав-
ши їх у рішеннях за результатами 
розгляду кількох справ у вказаних 
правовідносинах.

Зокрема, Велика Палата Вер-
ховного Суду (далі — ВП ВС) 
28.03.2018 р. прий няла постано-
ву у справі №444/9519/12, в якій 
було викладено правові вис новки, 
що кардинально відрізняються від 
правових позицій колишнього Вер-
ховного Суду Украї ни (далі — ВСУ) 
у кредитних правовідносинах сто-
совно нарахування процентів за 
кредитом.

У цій справі банк звернувся до 
суду з позовом про стягнення з фі-
зичної особи заборгованості за кре-
дитним договором, в тому числі за 
нарахованими відсотками та пенею. 
Свої вимоги позивач обґрунтову-
вав тим, що у 2006 р. між банком 
та фізичною особою був укладений 
кредитний договір, за яким банк на-
дав відповідачу кредит у гривні зі 
сплатою процентів за користування 
кредитом та кінцевою датою повер-
нення 03.06.2008 р.

Верховний Суд у складі коле-
гії суддів Першої судової палати 
Касацій ного цивільного суду ухва-
лою передав справу на розгляд до ВП 
ВС. Ухвала обґрунтована тим, що не-
обхідно відступити від вис новків що-
до застосування норми права у по-
дібних правовідносинах, викладених 
у постанові ВСУ від 02.12.2015 р. 
у справі №6-249цс15, оскільки поза 

межами позовної давності вимоги 
задовольнятися не можуть, а сплив 
цього строку є підставою для відмо-
ви у позові.

До розгляду ВП ВС цієї справи 
протягом тривалого часу ВСУ до-
тримувався правових таких позицій:

• позикодавець має право от-
римати проценти від суми позики 
згідно зі ст. 1048 Цивільного Ко-
дексу Украї ни, які нараховуються 
за період з дати отримання кош тів 
позичальником до дня повернен-
ня позики в межах строку позовної 
давності, якщо інше не було вста-
новлено укладеним між сторонами 
договором (такі правові вис новки 
були викладені ВСУ у постано-
вах №6-37цс15 від 01.04.2015 р., 
№6-369цс15 від 02.09.2015 р., 
№6-249цс15 від 02.12.2015 р., 
№6-1412цс16 від 07.09.2016 р.);

• позикодавець має право от-
римати проценти від суми позики 
згідно зі ст. 1048 ЦК Украї ни, які 
нараховуються до дня повернен-
ня позики навіть після закінчен-
ня строку дії договору (постанови 
ВСУ №6-1252цс16 від 21.09.2016 р., 
№6-1206цс15 від 23.09.2015 р.);

• наявність судового рішення 
про задоволення вимог кредито-
ра, не виконаного боржником, не 
припиняє правовідносини сторін 
кредитного договору, не звільняє 
боржника від відповідальності за не-
виконання грошового зобо в'язання 
та не позбавляє права на отримання 
компенсації (плати) від боржника за 
користування утримуваними ним 
грошовими кош тами (постанови 
ВСУ №6-1047цс16 від 06.07.2016 р., 
№6-1252цс16 від 21.09.2016 р., 
№6-2096цс16 від 27.09.2016 р., 
№6-1206цс15 від 23.09.2015 р.);

• після спливу строку повернен-
ня процентів за кредитним дого-
вором позикодавець має право на 
одержання від позичальника про-

центів у розмірі, передбаченому 
умовами договору, а якщо догово-
ром не встановлено розмір процен-
тів після спливу вище зазначеного 
строку, то розмір процентів ви-
значається на рівні облікової став-
ки Націо нального банку Украї ни 
(постанова ВСУ №6-1412цс16 від 
07.09.2016 р.).

Загалом, правова позиція ВСУ 
зводилася до того, що кредитода-
вець має право на стягнення перед-
бачених договором процентів за ко-
ристування кредитними кош тами 
до фак тичного погашення забор-
гованості за кредитним договором 
навіть після закінчення строку дії 
договору. Водночас, якщо договором 
не встановлений розмір процентів 
після спливу строку дії договору, їх-
ній розмір повинен визначатися на 
рівні облікової ставки НБУ.

Як вже зазначалося, всі вказані 
правові позиції існували до прий-
няття ВП ВС постанови у справі 
№444/9519/12 від 28.03.2018 р., 
в якій ВП з метою формування 
єдиної правозастосовчої практи-
ки прий няла новий правовий вис-
новок у зазначених правовідноси-
нах. Зокрема, суд вказав, що поняття 
«строк договору», «строк виконання 
зобо в'язання» і «термін виконання 
зобо в'язання» згідно з приписами ЦК 
Украї ни мають різний зміст. Таким 
чином, закінчення строку договору, 
який був належно виконаний лише 
однією стороною, не звільняє другу 
сторону від відповідальності за неви-
конання чи неналежне виконання її 
обов'язків під час дії договору.

З огляду на викладене, строк (тер-
мін) виконання зобо в'язання може 
збігатися зі строком договору, а мо-
же бути від нього відмінним (зокре-
ма, коли сторони погодили строк 
(термін) виконання ними зобо-
в'язання за договором і визначили 
строк останнього, зазначивши, що 
він діє до повного виконання вка-
заного зобо в'язання).

У цій справі ВП ВС зазначила, що 
в межах строку кредитування відпо-
відач повинен повертати позивачеві 
кредит і сплачувати проценти періо-

дичними (щомісячними) платежами 
до 27 числа кожного місяця. Після 
закінчення строку кредитування від-
повідач мав обов'язок, незалежно 
від пред'явлення вимоги позивачем, 
повернути всю заборгованість за 
договором, а не вносити її періодич-
ними платежами, оскільки останні 
були розраховані в межах строку 
кредитування.

Отже, припис абз. 2 ч. 1 ст. 1048 
ЦК Украї ни про щомісячну виплату 
процентів до дня повернення позики 
у разі відсутності іншої домовленості 
сторін може бути застосований ли-
ше в межах погодженого сторонами 
строку кредитування.

Враховуючи зазначене, Велика 
Палата Верховного Суду вважає, 
що право кредитодавця нарахову-
вати передбачені договором про-
центи за кредитом припиняється 
після спливу визначеного догово-
ром строку кредитування або у разі 
пред'явлення до позичальника ви-
моги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК Украї-
ни. В охорон них правовідносинах 
права та інтереси позивача забез-
печені ч. 2 ст. 625 ЦК Украї ни, яка 
регламентує наслідки прострочення 
виконання грошового зобо в'язання.

Після спливу визначеного дого-
вором строку (терміну) виконан-
ня зобо в'язання або у разі пред'яв-
лення до позичальника вимоги 
згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК Украї ни 
право кредитодавця нараховувати 
передбачені договором проценти за 
кредитом припиняється. Права та 
інтереси кредитодавця в охорон них 
правовідносинах забезпечуються 

ч. 2 ст. 625 ЦК Украї ни, яка регла-
ментує наслідки прострочення ви-
конання грошового зобо в'язання.

З огляду на вказане, Велика Па-
лата Верховного Суду відхилила 
аргументи про те, що на підставі 
ст. 599 та ч. 4 ст. 631 ЦК Украї ни ма-
ють нараховуватися передбачені до-
говором проценти до повного пога-
шення заборгованості за кредитом.

Схожого правового вис новку 
дійшла ВП ВС у своїй постанові 
від 04.07.2018 р. в результаті роз-
гляду справи №310/11534/13-ц 

Вадим СЛЕСАРЧУК, 
юрист Sayenko Kharenko

Крістіна АНТУЗІНСЬКА, 
молодший юрист Sayenko 
Kharenko

В СЛЕСАРЧУК К і і АНТУЗІНСЬКА

Фактично Верховний Суд 
ототожнив поняття «день 

повернення позики» зі «строком 
виконання зобов'язання»
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з аналогічних правовідносин. У цій 
справі товариство у 2013 р. звер-
нулося до суду з позовом, в якому 
просило стягнути з позичальника 
і поручителя солідарну заборгова-
ність за кредитом та за процентами 
за користування кредитом.

Свої вимоги позивач обґрунто-
вував тим, що у 2008 р. між банком 
та фізичною особою був укладений 
кредитний договір, згідно з яким 
банк надав відповідачу кредит у до-
ларах США зі сплатою процентів за 
користування кредитом та кінцевою 
датою повернення у 2038 р. Надалі 
банк відступив товариству своє пра-
во вимоги за кредитом, після чого 
вказане товариство звернулося до 
суду для стягнення заборгованості. 
Цю справу було передано на розгляд 
ВП ВС як таку, що містить виключну 
правову проб лему, і така передача 
необхідна для забезпечення розвит-
ку права та формування єдиної пра-
возастосовчої практики.

Розглядаючи зазначену спра-
ву, ВП ВС вирішила відступити від 
правового вис новку, викладеного 
у постанові ВСУ від 23.09.2015 р. 
у справі №6-1206цс15 та вислови-
ла свій підхід. У постанові зазначе-
но, що суд дійшов вис новку про те, 
що наявність судового рішення про 
задоволення вимог кредитора, яке 
боржник не виконав, не припиняє 
правовідносини сторін кредитно-
го договору, не звільняє боржника 
та поручителя від відповідальності 
за невиконання грошового зобо-
в'язання та не позбавляє права на 
отримання штрафних санкцій, пе-
редбачених умовами договору та 
ЦК Украї ни.

Аналогічного вис новку дійшов 
ВСУ в постановах №6-1252цс16 від 
21.09.2016 р., №6-1047цс16 від 
06.07.2016 р., №6-1412цс16 від 
07.09.2016 р., №6-2096цс16 від 
27.09.2016 р.

ВП ВС зазначила, що умовами 
кредитного договору передбачено, 
що у разі невиконання позичальни-
ком будь- яких своїх зобо в'язань за 
договором банк має право вимагати 
дострокового повернення кредиту 
та сплати процентів за користування 
цим кредитом.

Згідно з вимогами кредитного 
договору, у разі наявності простро-
чення виконання основного зобо-
в'язання в обумовлений сторонами 
строк позивач використав право ви-
магати дострокового повернення 
усієї суми кредиту, що залишилася 
несплаченою, а також сплати про-
центів, належних йому відповідно 
до ст. 1048 ЦК Украї ни, та пені за 
порушення умов договору шляхом 
стягнення цих кош тів у судовому 
порядку за рахунок переданого в іпо-
теку май на.

Такими діями кредитор на влас-
ний розсуд змінив умови основного 
зобо в'язання щодо строку дії догово-
ру, періодичності платежів, порядку 
сплати процентів за користування 
кредитом. У такому випадку має за-
стосовуватися вимога про сплату 
процентів від суми позики, передба-

чена ч. 1 ст. 1048 ЦК Украї ни, до дня, 
встановленого кредитором у вимозі 
про дострокове повернення креди-
ту шляхом звернення стягнення на 
предмет іпотеки.

Таким чином, Велика Палата Вер-
ховного Суду вважає, що наявність 
судового рішення про дострокове 
задоволення вимог кредитора щодо 
всієї суми заборгованості, яке борж-
ник виконав не в повному обсязі, 
виключає можливість нарахування 
процентів та пені за кредитним до-
говором, який був змінений креди-
тором у час тині строку повернення 
кредиту, що засвідчено в судовому 
рішенні.

У такому випадку положення 
абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦК Украї ни, згід-
но з яким проценти виплачуються 
щомісяця до дня повернення позики, 
не підлягають застосуванню, оскіль-
ки між сторонами немає домовлено-
сті про порядок повернення позики 
поза межами строку дії договору.

Зважаючи на вище наведене, ВП 
ВС зробила вис новок, що звернення 
з позовом про дострокове стягнення 
кредиту, незалежно від способу тако-
го стягнення, змінює порядок, умови 
та строк дії кредитного договору. На 
момент звернення з таким позовом 
вважається, що настав строк вико-
нання договору в повному обсязі. 
Рішення суду про стягнення забор-
гованості чи звернення стягнення 
на заставлене май но засвідчує такі 
зміни. Право кредитора нараховува-
ти передбачені договором процен-
ти за кредитом припиняється у разі 
пред'явлення до позичальника ви-
мог згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК Украї ни.

Окремо необхідно звернути увагу 
на правовий вис новок Верховного 
Суду, викладений в результаті роз-
гляду справи з тих же правовідносин 
у постанові від 15.08.2018 р. у справі 
№761/13715/13-ц, якою суд підтвер-
див єдність практики в цих правовід-
носинах, вказавши, що після спливу 
визначеного договором строку кре-
дитування або у разі пред'явлення 
до позичальника вимоги, згідно з 
ч. 2 ст. 1050 ЦК Украї ни, право кре-
дитодавця нараховувати передбаче-
ні договором проценти за кредитом 
припиняється.

Отже, якщо підсумувати всі ви-
кладені правові вис новки Верхов-
ного Суду у кредитних правовідно-
синах стосовно права позикодавця 
нараховувати проценти, то їх можна 
узагальнити таким чином:

• припис абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦК 
Украї ни про щомісячну виплату про-
центів до дня повернення позики 
у разі відсутності іншої домовленості 
сторін може бути застосований ли-
ше в межах погодженого сторонами 
строку кредитування;

• право кредитодавця нарахову-
вати передбачені договором про-
центи за кредитом припиняється 
після спливу визначеного догово-
ром строку кредитування або у разі 
пред'явлення до позичальника вимо-
ги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК Украї ни;

• звернення з позовом про до-
строкове стягнення кредиту неза-

лежно від способу такого стягнен-
ня змінює порядок, умови та строк 
дії кредитного договору; на момент 
звернення з таким позовом вважа-
ється, що настав строк виконання 
договору в повному обсязі.

Таким чином, вказаними право-
вими вис новками Верховний Суд 
змінив правозастосовчу практику, 
яка існувала раніше, на протилежну, 
фак тично вказавши на незакон ність 
нараховування процентів за догово-
ром позики після спливу визначено-
го договором строку кредитування 
або у разі пред'явлення до позичаль-
ника вимоги згідно з ч. 2 ст. 1050 ЦК 
Украї ни. Сьогодні аналогічної пра-
вової позиції дотримується Верхов-
ний Суд у процесі розгляду цивіль-
них та гос подарських справ.

Водночас ВП ВС почала зовсім 
по-іншому тлумачити ч. 2 ст. 1048 ЦК 
Украї ни, зазначивши, що положення 
абз. 2 ч. 1 ст. 1048 ЦК Украї ни, згідно 
з яким проценти виплачуються що-
місяця до дня повернення позики, не 
підлягають застосуванню, оскільки 
між сторонами немає домовленості 
про порядок повернення позики по-
за межами строку дії договору.

Тобто фак тично Верховний Суд 
ототожнив поняття «день повернен-
ня позики» зі «строком виконання 
зобо в'язання». На нашу думку, це 
не відповідає змісту вказаної норми 
як з юридичної, так і з економічної 
позиції. Вбачається логічним, що 
кредитор, який надав грошові кош ти 
в позику, повинен мати можливість 
отримувати дохід з таких операцій, 
що є правомірною платою позичаль-
ника, доки кредитор буде позбав-
лений можливості користуватися 
грошовими кош тами та, наприк лад, 
передати їх у наступну позику або 
розмістити як вклад тощо. В цьому 
випадку ми не говоримо про ком-
пенсацію упущеної вигоди, а вказу-
ємо на економічний зміст кредитної 
операції.

Законодавець надав визначення 
поняттю «повернення позики», за-
значивши, що це фак тична сплата 
грошової суми позикодавцеві. Са-
ме тому викликає обґрунтований 
сумнів у правовому обґрунтуван-
ні позиції ВП ВС щодо припинен-
ня у кредитора права нараховувати 
передбачені договором проценти 

за кредитом у разі пред'явлення 
до позичальника вимоги згідно з 
ч. 2 ст. 1050 ЦК Украї ни.

Водночас, зважаючи на таку пра-
вову позицію ВП ВС, вбачається за 
доцільне зазначати в договорах по-
зики про нараховування та сплату 
процентів після настання строку ви-
конання зобо в'язань.

Що далі?
Положеннями ст. 534 ЦК Украї-

ни передбачається черговість 
погашення вимог за грошовим 
зобо в'язанням. Цією нормою вста-
новлено, що проценти та неустой-
ка сплачуються у другу чергу після 
відшкодування кредитору витрат, 
пов'язаних з одержанням виконан-
ня. Аналогічні приписи, як правило, 
визначаються у кредитних догово-
рах. Можна тільки уявити, яка кіль-
кість позичальників (юридичних 
та фізичних осіб) виконували свої 
зобо в'язання щодо погашення кре-
диту після отримання вимоги від 
банківських установ про достро-
кове повернення кредиту або після 
звернення з позовом до суду.

З огляду на сформовану Верхов-
ним Судом позицію у таких право-
відносинах, не виключається мож-
ливість виникнення нової категорії 
судових справ, пов'язаних з непра-
вомірним зарахуванням грошо-
вих кош тів за кредитними зобо-
в'язаннями (у кращому випадку) або 
стягнення безпідставно отриманих 
процентів, які банк не мав права 
нараховувати після настання строку 
виконання зобо в'язань.

Особливо викликає занепо-
коєння, якщо позичальник, спла-
чуючи проценти у такій ситуації, 
прямо вказував про це у платіжно-
му документі, або якщо відбулась 
реструктуризація заборгованості 
з розстроченням нарахованих піс-
ля закінчення строку кредитуван-
ня процентів. Наразі складно прог-
нозувати, чи будуть суди у такому 
випадку задовольняти позовні ви-
моги про стягнення з банків безпід-
ставно отриманих процентів, вра-
ховуючи наведені вище вис новки 
Верховного Суду, а також яким чи-
ном буде формуватися правозасто-
совча практика у такій категорії 
справ. 


