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Справа № 8-0265-2017

ВІДЗИВ НА КАСАЦІЙНУ СКАРГУ

Рішенням Франківського районного суду м. Львова від 12 лютого 2018 р., залишеним без змін постановою Львівського апеляційного господарського суду від 23 травня 2018 р., відмовлено в задоволенні позову ТОВ «М» та ТОВ «О» (позивачі) до «К» (відповідач), третя особа ЗАТ «В», про переведення прав та обов’язків покупця за договором та визнання права власності на акції.
Не погоджуючись з судовими рішеннями, позивачі звернулися до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду зі скаргою, в якій просять повністю задовольнити позовні вимоги, та на підтвердження доводів посилаються, що суди попередніх інстанцій, вирішуючи даний спір, не врахували положень ч. 3 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.п. 5.1 та 5.2 статуту ЗАТ «В». Між сторонами, на думку позивачів, насправді був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів, а не дарування, який не відповідає правилам, викладеним в Цивільному кодексі України (ЦК), оскільки договір дарування не передбачає здійснення обдарованим оплати за майно (дарунок), передане у власність. Окрім цього, як зазначено у касаційній скарзі, укладений договір є удаваним відповідно до положень ст. 235 ЦК.
Вважаємо, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав. 
За змістом ст. 300 Господарського процесуального кодексу України (ГПК) вказано, що переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. 
Як передбачено у ч. 3 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. 
Умовою застосування положень статті щодо реалізації переважного права є власне наявність саме приватного акціонерного товариства та акціонера такого товариства, який має бажання продати належні йому акції цього товариства третім особам. 
Відповідно до ст. 28 Закону України «Про господарські товариства» акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України. 
Як передбачено у ст. 319 ЦК, власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.
Підстави набуття права власності наведені у ст. 328 ЦК, де вказано, що таке право набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів. Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом. 
Предметом спору у цьому випадку є вимога позивачів про переведення на них прав та обов’язків покупця за укладеним між відповідачем та третьою стороною договором дарування цінних паперів та визнання права власності за ними на ці зазначені акції.
Суди попередніх інстанцій встановили, що між відповідачами був укладений договір дарування цінних паперів, а не договір купівлі-продажу, який передбачає їх купівлю-продаж, тобто передання майна за плату, чого не відбулося в даному випадку. 
Окрім цього, ні Законом України «Про акціонерні товариства», ні положеннями статуту ПрАТ «В» не встановлено жодних обмежень для акціонерів щодо можливостей подарувати належні їм акції третім особам. В цьому випадку, оскільки має місце виникнення відносин дарування, а не відносин купівлі-продажу, положення Закону щодо переважного права на придбання застосовуватися до таких правовідносин не можуть.
Слід відзначити, що Законом про АТ не передбачено для акціонерного товариства такої правової конструкції, як вихід з числа акціонерів, як це передбачено для учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Відтак суди вірно застосували положення статуту товариства, зокрема п.п. 5.1 та 5.2, і критично оцінили їх зміст.
Не ґрунтуються на положеннях Закону про АТ і твердження, що до спірних відносин за аналогією слід застосовувати положення ст.ст. 362 ЦК, якими встановлено переважне право на придбання частки у спільній власності, оскільки в силу особливостей правового становища акціонерного товариства та самого статусу його акціонерів у останніх не виникає спільної власності на акції такого товариства.
Згідно із положеннями ст. 235 ЦК удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.
У ході розгляду справи позивачі не зверталися до суду з позовом про визнання недійсним з цих підстав укладеного між відповідачем та третьою стороною 11 грудня 2017 р. договору дарування. Жодних доказів на підтвердження оплати за договором дарування не подали. 
Наявні в матеріалах справи розписки цього не підтверджують, а наведене спростовується іншими доказами у справі.
Враховуючи відсутність факту продажу (відчуження) цінних паперів, чинність договору дарування, не оспореного позивачами, суди обґрунтовано відмовили у задоволенні позовних вимог. Відтак підстави для скасування попередніх судових рішень та ухвалення нового відсутні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 295, 308, 309 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

Залишити касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення нижчих інстанцій - без змін.


(дата)
Представник відповідача                                      (підпис)                                          П.І.Б.


