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У цьому числі «Юридичного журналу» друку-
ється рішення у справі «Україна-Тюмень» проти 
України» [1]. Це рішення примітне, на наш погляд, 
з огляду на два моменти: застосування доктрини 
ultra vires та принципу пропорційності в сенсі 
дотримання «справедливого балансу» між вимо-
гами загального інтересу суспільства та вимогами 
захисту основоположних прав особи.

Як вбачається з обставин справи, один із спів-
засновників українського спільного підприємства 
«Україна-Тюмень» – Фонд державного майна 
України – зобов’язався передати правовий титул 
на адміністративний будинок у м. Києві. Фонд 
діяв в інтересах ДП «Укрнафтопродукт», і саме 
останньому належав будинок. Згодом зобов’язання 
були виконані, однак через два роки Київська 
міська державна адміністрація звернулася до 
Вищого арбітражного суду України з позовом до 
Фонду, ДП «Укрнафтопродукт» та СП «Україна-
Тюмень» щодо повернення правового титулу на 
будинок, стверджуючи, що вона є власником 
цього будинку та що правовий титул на такий 
будинок перейшов до заявника ultra vires. 

Варто нагадати, що ultra vires (букв. перевищен-
ня повноважень) – це доктрина, що виникла в 
англійському договірному праві з метою поперед-
ження укладення зареєстрованою компанією 
контрактів, які не охоплювалися її статутною 
метою. Вважалося, що доктрина ultra vires слугу-
вала захисту як інвесторів, так і кредиторів ком-
панії. Вона отримала свій подальший розвиток 
після постановлення Палатою Лордів у 1875 році 
рішення у справі Ashbury Railway Carriage and 
Iron Company Ltd v. Riche [2]. Компанія Ashbury, 
метою діяльності якої, відповідно до статуту, було 
постачання та продаж матеріалів та комплектую-
чих для залізниці, погодилася надати кредит 
п. Рішу (Riche) і його братові для будівництва 
залізниці в Бельгії. Угода була затверджена учас-
никами компанії, однак згодом компанія відмови-
лася від неї. Ріш подав позов щодо виконання 
договору, однак компанія стверджувала, що 
контракт був вчинений ultra vires, оскільки 

надання кредиту не охоплювалося статутними 
цілями компанії, і з огляду на це, договір не під-
лягає виконанню. 

Таким чином, доктрина ultra vires пов’язана зі 
статутними цілями і повноваженнями керівних 
органів компанії (наприклад, товариства з обме-
женою відповідальністю). Однак вона застосову-
ється також і до адміністративного органу або 
органу місцевого самоврядування, і відповідно до 
неї, будь-які (1) договори чи документи, а також 
інші дії, вчинені з перевищенням повноважень, 
визначених у статуті, керівників (керівних орга-
нів) юридичної особи, а також (2) акти, прийняті 
органами влади з перевищенням повноважень, 
зокрема, делегованих, є нікчемними.

Тривалий час концепція ultra vires діяла як регу-
лятор і перешкоджала вступати у зобов’язання, які 
не охоплювалися статутною метою компанії [3, с. 
5], однак згодом судова практика розвинулася шля-
хом «пом’якшення» підходу, обраного у справі 
Ashbury: правило ultra vires повинно було застосо-
вуватися розумно. Зокрема, у справі Re David Payne 
[4] правові наслідки укладення договорів з переви-
щенням повноважень були розмежовані таким 
чином: якщо третя сторона не знала про те, що 
договір не охоплюється статутом, трансакція визна-
ється чинною. Подальші рішення, зокрема, у спра-
вах Lloyds Bank [5] та Rolled Steel [6], ще більше 
сприяли обмеженню застосування ultra vires задля 
неможливості нею зловживати, вступаючи в контр-
актні зобов’язання і уникаючи їх виконання під 
приводом перевищення повноважень. Зрештою, 
судова практика призвела і до змін у законодавчому 
регулюванні: так, відповідно до Акта про компанії 
(Companies Act 1985), чинність акта, укладеного 
компанією, не може оскаржуватися на підставі від-
сутності повноважень, і акт, укладений формально 
ultra vires, не може бути визнаний недійсним лише 
з цієї причини – учасники можуть його затвердити 
і таким чином підтвердити його чинність. [7, s. 35]. 

У сфері публічної адміністрації правило ultra 
vires охоплює питання чинності делегованого 
законодавства і рішень адміністративних органів 
(як міністерств, так і органів місцевого самовря-
дування). Зокрема, суд може визнати, що коли 
органи публічної влади перевищили свої повно-
важення, їхні дії чи рішення визнаються нікчем-
ними як такі, що вчинені ultra vires. Тобто доктри-
на ultra vires «передбачає важливу гарантію 
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захисту від помилок органів державної влади, які 
діють за межами повноважень, наданих їм націо-
нальним законодавством» [1, п. 54].

Враховуючи такий «екскурс в історію», цікаво 
проаналізувати, як застосував цю доктрину 
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) 
у справі «Україна-Тюмень». 

Необхідно зазначити, що порушення пункту 1 
ст. 6 Конвенції у цій справі було констатовано за 
аналогією зі справою «Совтрансавто-Холдинґ 
проти України» [8], через перегляд у порядку 
нагляду остаточного судового рішення. 

Так, відповідно до фактів справи, національний 
суд визнав недійсним Акт передання адміністра-
тивного будинку та зобов’язав ДП 
«Укрнафтопродукт» повернути будинок міській 
адміністрації, оскільки суд встановив, що будинок 
належав міській адміністрації, а ДП 
«Укрнафтопродукт» не був повноважний переда-
вати його заявнику. Тобто національний суд 
застосував доктрину ultra vires. Пізніше це рішен-
ня неодноразово переглядалося, в т.ч. в порядку 
нагляду, що, як вже зазначалося вище, зрештою 
призвело до визнання порушення п. 1 ст. 6 
Конвенції.

Розглядаючи питання щодо виправданості 
втручання у право на власність за ст. 1 Першого 
протоколу до Конвенції, ЄСПЛ дотримувався 
думки, що відібрання у заявника майна шляхом 
застосування доктрини ultra vires відповідало 
інтересам суспільства, проте ЄСПЛ повинен був 
пересвідчитись, чи було дотримано в цій справі 
принцип пропорційності [1, п. 54]. 

Цей принцип заслуговує на окрему увагу, 
оскільки він виступає критерієм зважування різ-
номанітних інтересів, а також допустимого втру-
чання держави у права особи.

Відповідно до принципу пропорційності (іноді 
зустрічаються ще такі його назви, як принцип 
домірності, співрозмірності чи адекватності) права 
і свободи особи можуть бути обмежені лише тією 
мірою, якою це необхідно для забезпечення загаль-
ного блага. Тому в багатьох державах цей принцип 
є загальноправовим, що закріплюється і конкре-
тизується в багатьох джерелах права. При закрі-
пленні в конституційних положеннях, тобто в 
якості конституційно-правового, його необхідно 
приймати як масштаб, вихідний пункт для вчи-
нення всіх дій/заходів з боку держави [9]. 

В літературі відзначається, що ідея пропорцій-
ності заснована на понятті балансу і на співвідно-
шенні між засобами і цілями, котрі за допомогою 
цих засобів досягаються [10]. Можна відшукати 
декілька лінгвістичних формулювань пропорцій-
ності, виражених у формі наступних питань: чи є 

розглядуваний акт найменш обмежувальним з 
тих, які можуть бути застосовані за даних обста-
вин? Чи відповідають прийняті для досягнення 
цілі акти її значенню і чи є вони необхідними для 
її прийняття? Чи є оспорюваний акт підходящим 
і необхідним для досягнення його цілі і чи не 
накладає він надзвичайного (надмірного) тягаря 
на індивіда? Якими, нарешті, будуть відносні 
витрати і користь від розглядуваного акту? [11].

Окрім того, оскільки принцип пропорційності 
орієнтується на співвідношення цілі і засобів для 
її досягнення, то як ціль, так і засоби повинні бути 
законними, тобто не суперечити положенням кон-
ституції і законів. Звичайно при контролі за 
дотриманням цього принципу розрізняють три 
критерії: придатність, необхідність і заборона над-
мірності, що підводить до висновку, що непридат-
ні, непотрібні і надмірні методи заборонені [12]. 

Концепція пропорційності найбільш повно роз-
роблена в німецькому праві, зокрема, адміністра-
тивному, і в сучасному трактуванні в Німеччині 
пропорційність включає оцінку трьох факторів: 
1) придатність акту для досягнення поставленої
мети; 2) необхідність в ньому як в єдино можли-
вому, що найменше обмежує свободу індивіда та 
є в розпорядженні державного органу, 3) пропо-
рційність акта по відношенню до обмежень, які 
його прийняття тягне. Певна увага поняттю про-
порційності приділяється і в інших правових 
системах, наприклад, у Франції. 

Більше того, принцип пропорційності в даний 
час є загальним принципом як правової системи 
Ради Європи, так і права Європейського Союзу, 
тому його можна розглядати як загальний прин-
цип європейського права1. 

Європейським судом з прав людини принцип 
пропорційності застосовується в контексті 
з’ясування питання про дотримання справедли-
вого балансу між загальними інтересами суспіль-
ства та інтересами окремої особи, зокрема, і щодо 
захисту права власності, де класичним прецеден-
том є рішення у справі «Спорронг та Льонрот 
[13]. Для оцінки того, чи оскаржуваний захід 
зберігає необхідний справедливий баланс, та осо-
бливо для визначення того, чи покладає такий 
захід непропорційний тягар на заявників, важли-
вими є умови надання компенсації за позбавлення 
власності. Повертаючись до обставин цієї справи, 
Суд зазначив, що заявник добросовісно отримав 
будинок в якості внеску до статутного капіталу, 
не знаючи про те, що Фонд державного майна не 
мав повноважень на його передання, та не було 
підстав для передбачення, що заявник мав знати 

1  Тут поняття “європейське право” використовується як
у вузькому, так і в широкому значеннях.
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про це. Заявник мав щонайменше законні споді-
вання щодо можливості використовувати буди-
нок в своїй господарській діяльності [1, п. 58]. 
Тому скасування передання будівлі заявникові – 
що цілком передбачувано було потрактовано як 
позбавлення заявника частини його активів – без 
жодної компенсації порушувало, на думку ЄСПЛ, 
справедливий баланс, що мав бути дотриманий 
між вимогами суспільного інтересу з одного боку, 
та захистом права на мирне володіння майном — з 
іншого. Отже, мало місце порушення статті 1 
Першого протоколу [1, п. 59-61].

Ця справа є показовим прикладом того, що від-
повідаючи інтересам суспільства, певна дія, вчи-
нювана органами влади, все одно може порушу-
вати права особи через її непропорційність. Тому 
органам уповноваженим на виконання функцій 
держави необхідно не лише діяти у межах своїх 
повноважень, визначених законом, але й дотри-
муватися справедливого балансу між вимогами 
суспільного інтересу та захистом прав особи.
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