
Проблеми цивільного права та процесу. Харків, 2017 
 

 115 © Махінчук В. М., 2017 

УДК 347.1 

Віталій Миколайович Махінчук, 
професор кафедри судочинства 
Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва  
імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 
доктор юридичних наук 

МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ  
ЗНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ  

(PIERCING THE CORPORATE VEIL) 

На сьогодні практика жодної зарубіжної країни, суди якої застосовують доктрину 
«зняття корпоративної вуалі», не дає чіткого розуміння того, у яких конкретних випадках і 
на підставі якої конкретної норми необхідно її застосовувати. Серед науковців і практиків 
відсутня єдина позиція щодо того, за яким критерієм потрібно уніфікувати факти, якими 
суд обґрунтовує свої рішення, розглядаючи відповідні категорії справ. Ще більш невизна-
чена ситуація з обставинами (критеріями та тестами), які суд приймає до уваги, знімаючи 
корпоративну вуаль, оскільки не має загального, об’єднуючого принципу, який було б 
узято за основу при застосуванні цієї доктрини.  

Механізм застосування доктрини «piercing the corporate veil» у більшості випадків 
залежить від кожного конкретного випадку відповідно до критеріїв, визначених у різнома-
нітних тестах. Вважається, що двома універсальними критеріями, які використовуються 
для того, щоб суд міг зняти корпоративну вуаль, є:  

– очевидність домінування над компанією і контроль за нею з боку осіб, які своїми 
діями чи бездіяльністю завдали шкоди компанії та використовували останню з протипра-
вною метою;  

– причинно-наслідковий зв’язок між протиправною поведінкою та негативними нас-
лідками. 

При цьому, корпоративна вуаль знімається у більшості випадків, коли встановлено, 
що компанія використовується як прикриття (фасад) з метою вчинення шахрайських дій 
або коли наявне певне зловживання (неналежна поведінка) з боку контролюючих компа-
нію осіб та здійснюється надмірний контроль за діяльністю компанії.  

У рамках застосування доктрини «зняття корпоративної вуалі» зловживання і конт-
роль мають бути безпосередньо пов’язані з тим, що корпоративна структура використо-
вується власником з метою уникнення або ухилення від відповідальності.  

Однак, важливо відмітити те, що по-перше, саме лише володіння та контроль ком-
панією не є основними і достатніми підставами для можливості застосування доктрини 
«зняття корпоративної вуалі», оскільки це є самою сутністю принципу відокремленості 
прав і обов’язків компанії від прав і обов’язків її власників. Звичайно, контроль за компані-
єю є необхідною, але не основною і недостатньою умовою для застосування доктрини 
PCV, відтак і для зняття корпоративної вуалі. По-друге, суд не має права знімати корпо-
ративну вуаль лише на підставі, що це необхідно для інтересів справедливості. По-третє, 
корпоративна вуаль може бути знята лише у випадку, коли наявне певне зловживання 
(неналежна поведінка). Зловживання має бути безпосередньо пов’язано з тим, що корпо-
ративна структура використовується власником з метою уникнення або ухилення від 
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відповідальності. При цьому, компанія може виступати фасадом навіть у тих випадках, 
коли відомо, що вона не створювалась з метою вчинення шахрайських дій. Тому основне 
питання полягає в тому, чи використовувалась компанія як прикриття на момент вчинен-
ня відповідних операцій. У контексті сказаного не є виправданим зняття вуалі лише через 
те, що компанія вчинила неправомірні дії, наприклад, допустила порушення договірних 
зобов’язань.  

Відтак, вирішуючи справу по суті, в частині можливості і необхідності зняти корпора-
тивну вуаль, в кожному конкретному випадку суди використовують нові критерії та тести 
залежно від особливостей справи, що означає необов’язковість застосування критеріїв, 
визначених судами у попередніх аналогічних справах. Тому критерії для зняття корпора-
тивної вуалі не є вичерпними і можуть бути доповнені з урахуванням нових обставин, 
якими обґрунтовуються рішення.  

 Принагідно зазначимо, що для застосування доктрини «piercing the corporate veil» 
щодо можливості притягнення основного підприємства за борги дочірнього основними 
критеріями є наявність контролю, економічної залежності, протиправних дій та причинно-
наслідковий зв’язок між діями головного підприємства відносно дочірнього і понесенні 
останнім збитки. Щоб притягти основну компанію за борги дочірньої в рамках доктрини 
«piercing the corporate veil», потрібно довести, що материнська компанія давала неперед-
бачені договором або статутом обов’язкові для виконання дочірньою компанією вказівки, 
виконання яких мало негативні наслідки і призвело до збитків і неможливості виконання 
своїх зобов’язань. Доведення факту наявності вказівок з боку основної компанії відносно 
дочірньої є проблематичним, оскільки зазвичай вони не оформляються письмово. 

До речі, критерій контролю тісно пов’язаний з доктриною «зняття корпоративної ву-
алі». Щоб зняти корпоративну вуаль, спочатку потрібно встановити і підтвердити ступінь 
саме фактичного, а не потенційного, контролю фізичної особи за корпорацією, а вже по-
тім встановлювати і доводити причинно-наслідковий зв’язок між діями і негативними нас-
лідками. 

Вважається, що визначення контролюючих осіб є своєрідною передумовою притяг-
нення до відповідальності в межах застосування доктрини «зняття корпоративної вуалі». 

Основною обставиною, яка підлягає доказуванню при застосуванні доктрини 
«piercing the corporate veil» є причинно-наслідковий зв’язок між діями або бездіяльністю 
контролюючої особи та фактично спричиненими негативними наслідками, понесеними 
збитками корпоративною структурою, зокрема, якщо це сталося внаслідок отримання 
відповідних вказівок, тобто слід довести очевидність факту зловживання контролюючою 
особою своїми правами. 

Отже, суди країн, де поширена практика зняття корпоративної вуалі, приймаючи рі-
шення, які дозволяють ігнорувати самостійність юридичної особи у питаннях, що стосу-
ються відповідальності перед кредиторами, за певних обставин знімають корпоративну 
вуаль. Проте така практика і досі є винятковим засобом притягнення до відповідальності і 
захистом законних прав та інтересів суб’єктів цивільного обороту. 
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