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У цьому числі «Юридичного журналу» пропонує-
мо увазі читачів рішення у справі «Агрокомплекс 
проти України» [1], в якому Європейський суд з прав 
людини (далі – ЄСПЛ, або Суд) визнав низку пору-
шень п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Конвенція) та ст. 1 
Першого протоколу до Конвенції. 

Насамперед варто звернути увагу на те, що суд 
визнав скарги компанії-заявника прийнятними в 
частині, що стосується періоду після дати набрання 
Конвенцією чинності для України. 

Ознайомлюючись з текстом рішення, з’являється 
déja vu (фр. «раніше бачене», дежа вю), позаяк надто 
вже воно нагадує перше українське рішення, схвале-
не ЄСПЛ майже 10 років тому – «Совтрансавто-
Холдинг проти України» [2]. Зокрема, ЄСПЛ не 
лише зазначив, що у справі були листи заводу 
«ЛИНОС» (у минулому – Лисичанського нафтопе-
реробного заводу) до Голови і Заступника Голови 
Верховної Ради, Прем’єр-міністра та Президента 
держави з проханням втрутитися в хід судового роз-
гляду чи листи-відповіді вищезазначених осіб до 
Голови Вищого Арбітражного Суду з різними вказів-
ками, на деякі з них він відповідав, доповідаючи про 
хід процесу та вжиті заходи, а й лист-подяка від 
«ЛИНОС» Президентові за успішне втручання [1, п. 
130]. Тому визнання порушення п.1 ст. 6 Конвенції у 
зв’язку з відсутністю незалежності і безсторонності 
судів у цій справі не дивує. ЄСПЛ не лише звернувся 
у цьому рішенні до своєї попередньої практики з 
цього питання [1, пп. 125–128], не оминувши парале-
лей зі справою «Совтрансавто» [1, пп. 133–134], а й 
наголосив, що обсяг зобов’язань держави – сторони 
Конвенції щодо гарантування «незалежного і без-
стороннього суду» відповідно до п.1 ст. 6 Конвенції 
не обмежується судовою гілкою, а накладає 
зобов’язання на виконавчу та законодавчу гілки й 
інші державні органи, незалежно від їхнього рівня, 
поважати і дотримуватися судових рішень, навіть не 
погоджуючись з ними [1, п. 136]. Повага держави до 
повноважень і ролі судів є неодмінною передумовою 
суспільної довіри до суду і верховенства права. 

Іншими порушеннями, що мали місце у справі 
«Агрокомплекс проти України», є порушення 

принципу юридичної визначеності (у зв’язку з 
переглядом за новими обставинами остаточного 
судового рішення), тривалість провадження та 
порушення права на мирне володіння майном, 
гарантоване ст. 1 Першого протоколу до Конвенції.

Однак на відміну від «Совтрансавто-Холдинг 
проти України», де йшлося про зміну повноважень 
компанії-заявника як власника акцій ЗАТ 
«Совтрансавто-Луганськ» (частка яких зменшилася 
з 49% до 20,7%) внаслідок збільшення статутного 
фонду цього товариства, увесь хід подій у справі 
«Агрокомплекс проти України» був спричинений 
невиконанням заводом «ЛИНОС» договірних 
зобов’язань перед компанією-заявником.

І, попри те, що події, про які йдеться у цій справі, 
розпочалися ще 1993 року, коли «в рамках надзвичай-
них заходів… з метою подолання кризи браку палива 
місцеві органи влади видали вказівку заводу 
«ЛИНОС» на безоплатній основі постачати нафто-
продукти для потреб місцевих підприємств незалеж-
но від того, кому належала нафта, з якої вони виготов-
лялись», варто звернути увагу на факт, що мав місце 
майже 20 років тому, а саме нехтування державою 
загальними засадами договірних відносин, щоб уник-
нути спокуси продовжувати цю практику під гаслами 
«подолання наслідків світової фінансової кризи».

«Пакта сунт серванда» (лат. pacta sunt servanda – 
договори повинні виконуватися), хоча у фаховій 
літературі наголошується, що це висловлювання 
вживається для визначення положення про 
обов’язковість укладених угод у міжнародному праві, 
а також принципу міжнародного права, що випливає 
з цього положення [3], із посиланням на ст. 26 
Віденської конвенції про право міжнародних догово-
рів 1969 року, де подано таке визначення: «Кожний 
чинний договір є обов’язковим для його учасників і 
має сумлінно виконуватися ними», однак обмежува-
ти його сферою дії лише міжнародного права було б 
недоцільно. Слушною є думка М. Білецького з при-
воду того, що цей вислів, який закріпив одну з осно-
воположних традицій добросовісної дії сторін дого-
вору у міжнародному праві, нині є вдалим еквівален-
том принципу обов’язковості договору, закріпленого 
ст. 629 ЦК України [4].

Хоча внаслідок певних причин цивілістична наука 
не сформулювала чіткої цілісної концепції системи 
цивільно-правових принципів, що, власне, визнава-
лося цивілістами радянських часів [5], це завдання 
не було вирішене і в незалежній Україні, зокрема, 
після схвалення нового ЦК України, попри те, що 
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його окремі норми дають правові підстави для науко-
вої побудови системи принципів цивільного права, а 
отже, принципів окремих його інститутів [6 , с. 33].

Останнім часом дослідженню принципів цивільно-
го права, зокрема договірного, приділяється більше 
уваги, зокрема, у працях Т.В. Боднар, Н.С. Кузнєцової, 
О.О. Мережка, Є.О. Харитонова та ін. [7]. Однак 
окремого монографічного дослідження принципу 
pacta sunt servanda як принципу договірного права, 
на жаль, не знайшли.

Водночас принцип обов’язковості договорів для 
виконання сторонами, закріплений у ст. 629 чинного 
ЦК, є одним із засадничих положень, що визначає 
сутність і спрямованість правового регулювання у 
сфері будь-яких договірних відносин (а не лише у 
міжнародному публічному праві).

Оскільки зобов’язання виникають між їхніми учас-
никами з метою задоволення певних потреб, то 
загальні засади виконання цивільних зобов’язань 
мають особливе значення. Для учасників 
зобов’язальних правовідносин завжди важливим є те, 
що реалізовано основну мету зобов’язання, досягнен-
ня якої пов’язується не лише з виконанням певних 
дій, а й із необхідністю відповідати іншим «якісним» 
показникам, які загалом можна об’єднати поняттям 
належного виконання [8, с. 44], розглядаючи його як 
своєрідну «кваліфікаційну ознаку» чи «якісний кри-
терій» самого факту виконання.

Погоджуючись із висловленою у літературі дум-
кою, що обов’язковість виконання сторонами умов 
договору є правовим принципом, завдяки якому 
забезпечується стабільність договірних відносин [6 , 
с. 41], на нашу думку, його зміст полягає не лише у 
тому, що «зміна або розірвання договору не допуска-
ється без взаємної згоди сторін, а також не допуска-
ється одностороння відмова від виконання договору, 
якщо інше не передбачено договором або законом (с. 
651 ЦК)» [6 , с. 41]. Зміст цього принципу передбачає 
також захист договірних відносин від невтручання з 
боку третіх осіб, зокрема, держави та її уповноваже-
них органів. Якщо система приватного права спира-
ється на приватну автономію та власну динаміку 
вільного економічного ладу, належними передумова-
ми якої є свобода укладення угод, свобода утворення 
об’єднань і свобода власності [9], то вимога, висунута 
до підприємства, надати продукцію на безоплатній 
основі для інших потреб, попри договірні 
зобов’язання, свідчить про те, що держава поводила-
ся не як суб’єкт приватного права, а застосувала 
важелі впливу, надані публічним правом. Причому 
адміністративне втручання у приватноправову сферу 
відбувалося і на етапі видання вказівок «ЛИНОСу» 
щодо постачання нафтопродуктів і на пізніших ета-
пах, пов’язаних з перерахунком розміру заборгова-
ності підприємства перед контрагентами. При цьому, 

держава оминала увагою факт свого втручання у 
право власності інших юридичних осіб без належної 
компенсації, що супроводжувалося недотриманням 
чіткої та зрозумілої процедури та нехтуванням прин-
ципу pacta sunt servanda.

Варто пригадати, що під pacta римські юристи 
спершу мали на увазі неформальні угоди, які не від-
повідали жодній із відомих схем контракту, але вже 
в часи пізньої Республіки претор у спеціальному 
едикті про угоди (edictum de pactis) констатував: «Я 
захищатиму укладені угоди», якщо мова не йшла про 
протиправні угоди, укладені зі злим умислом з метою 
обману, надавши тим самим їм судового захисту. Це, 
зокрема, призвело до того, що pactum перетворився 
на типовий контракт, забезпечений action (iudicium) 
bonus fidei [10].

Саме зі слів претора «Я захищатиму угоди» (pacta 
conventa… servabo) згодом і виникло знамените pacta 
sunt servanda [11], зміст якого римські юристи викла-
дали так: pacta conventa quae neque contra leges, neque 
dolo malo inita sunt, omni modo observanda sund (дого-
вори, які укладені не всупереч законам і не шляхом 
шахрайства, мають точно виконуватися у всіх аспек-
тах) [3]. 

Сподіваємося, цього принципу дотримуватимуть-
ся не лише контрагенти, а й держава. 
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