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Отже, у психологічному сенсі у справах про позбавлення ба-

тьківських прав превалює протиборство інтересів позивача та від-

повідача і основне завдання судді полягає у врегулюванні цього 

протиборства на законній підставі. 
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ПОНЯТТЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УЧАСНИКІВ 
АКЦІОНЕРНОГО ДОГОВОРУ 

Курс євроінтеграції України зумовив необхідність адаптації 

внутрішнього законодавства, і перш за все, рекодифікації цивіль-

ного. У зв’язку з цим виникає необхідність перегляду юридичних 

знань про поняття, основні категорії та правові конструкції цивілі-

стики. Однією з таких категорій є відповідальність акціонерів за 

акціонерним договором. 

У першій половині 2017 року Закон України «Про акціонерні 

товариства» було доповнено ст. 261 «Договір між акціонерами то-

вариства», де, поруч з іншими питаннями здійснення корпоратив-

них прав акціонерами, передбачена відповідальність сторін акціо-

нерного договору. Разом з тим, саме поняття цивільно-правової 

відповідальності є одним із дискусійних в теорії права. Поділяючи 

поняття цивільно-правової відповідальності на дві складові – це 
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відповідальність у процесуальному та матеріальному значенні 

[1, с. 267–271], можна зазначити наступне: 

1. У процесуальному значенні відповідальність акціонерів за 

акціонерним договором є застосування юрисдикційними органами 

до учасників акціонерного договору, які порушили умови остан-

нього, примусових заходів. По суті, це форма реалізації державою 

своїх функцій владного втручання у процес правового врегулю-

вання корпоративного конфлікту. Очевидно, що у процесуальному 

значенні відповідальність акціонерів реалізується в межах публіч-

них правовідносин, на основі влади і підпорядкування; 

2. Підставою для притягнення акціонера-сторони акціонер-

ного договору до відповідальності, у процесуальному значенні, є 

звернення зацікавленої особи до юрисдикційних органів з вимо-

гою реалізації їх функцій владного втручання у процес врегулю-

вання корпоративного конфлікту; 

3. У матеріальному значенні відповідальність акціонерів за 

акціонерним договором представляє собою покарання поруш-

ника умов договору у вигляді покладення додаткового обов’язку 

чи позбавлення того, що особа має або могла б мати. Вона може 

проявлятися в штрафній неустойці, позбавленні (обмеженні) 

права голосу на зборах акціонерів, розірванні договору, зміні 

умов договору, припиненні зобов’язання внаслідок односторон-

ньої відмови тощо. 

4. Підставами виникнення цивільно-правової відповідальності 

акціонерів за акціонерним договором, у матеріальному значенні, за-

звичай є порушення умов договору. При цьому, поняття «підстава» і 

«умова» відповідальності слід розрізняти, оскільки вони мають різне 

змістовне і юридичне значення. «Підстава» – це те, що породжує яке-

небудь явище, фундамент, на який останнє спирається і який визначає 

його природу. «Умова» – це ті ознаки, які характеризують підставу та 

без наявності яких явище не може виникнути. 

Отже, «підстава» – це юридичний факт, що породжує відносини 

відповідальності. Тому, підставами виникнення цивільно-правової 

відповідальності акціонерів за акціонерним договором, у матеріаль-

ному значенні, є ті обставини, що передбачені цим договором.  

Це можуть бути не тільки факти порушення встановлених прав (не-

виконання обов’язків), а й передбачених чинним законодавством, 

статутом або іншими внутрішніми документами товариства. 
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Таким чином, у процесуальному значенні цивільно-правова 

відповідальність акціонерів за акціонерним договором становить 

форму реалізації державою своїх функцій владного втручання у 

процес правового врегулювання корпоративного конфлікту. Тому 

відповідач у процесуальному значенні не є відповідачем у матері-

альному значенні [1, с. 267–271]. Підставою такої відповідальності 

є звернення зацікавленої особи до юрисдикційних органів.  

У матеріальному значенні цивільно-правова відповідальність акці-

онерів за акціонерним договором є покладенням на порушника до-

даткового обов’язку чи позбавлення його того, що він має або міг 

би мати. Підставами такої відповідальності можуть бути не тільки 

факти порушення прав (невиконання обов’язків), передбачених 

договором, а й законодавством, статутом або іншими внутрішніми 

документами товариства. Крім того, цивільно-правову відповіда-

льність сторін акціонерного договору слід розуміти як покарання 

порушника у вигляді покладення на нього додаткового обов’язку 

чи позбавлення того, що він уже має або міг би мати. Підставами 

такої відповідальності можуть бути: порушення умов договору, 

порушення прав та обов’язків, передбачених чинним законодавст-

вом, статутом чи іншими внутрішніми документами товариства. 
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