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ВІДЗИВ
на позовну заяву

Товариство з обмеженою відповідальністю «Р» звернулося до господарського суду Львівської області з позовною заявою про відшкодування витрат на правову допомогу в розмірі 7500,00 грн. На обґрунтування позовних вимог ТОВ «Р» посилається на те, що з метою захисту своїх прав по справі № 5011-10/34-2018 було вимушено скористатися правом на правову допомогу та вільний вибір захисника, для чого звернулося за такою допомогою до юридичної компанії «Л», у зв’язку з чим ними було понесено збитки у розмірі 7 500,00 грн. 
Ознайомившись з позовною заявою, вважаємо, що в задоволенні позову слід відмовити з огляду на таке. 
Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України (ГПК) судові витрати складаються з судового збору та витрат, що пов'язані з розглядом справи. У свою чергу, витрати, що пов'язані з розглядом справи складаються з витрат: на професійну правничу допомогу; пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, тощо; пов’язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов’язаних з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.
Отже, вид, зміст судових витрат, порядок їх розподілу судом та оскарження судових рішень з цього питання в господарському судочинстві регулюються нормами ГПК.
Згідно зі змістом положень ГПК вирішення судом питання про судові витрати відбувається лише в порядку, визначеному відповідними нормами Кодексу, під час розгляду справи та прийняття остаточного рішення.
Відповідно до ст. 56 ГПК юридична особа бере участь у справі через свого керівника або члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи), або через представника. 
Керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами, повинні подати господарському суду документи, що посвідчують їх посадове становище.
Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи. 
Повноваження адвоката як представника можуть посвідчуватися ордером, виданим відповідним адвокатським об’єднанням, або договором. До ордеру адвоката обов’язково додається витяг з договору, у якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг засвідчується підписом сторін договору.
Відповідно до ч. 5 ст. 125, а також ст.ст. 126 та 129 ГПК витрати, що підлягають сплаті за правову допомогу адвоката, визначаються у порядку, встановленому вищевказаним кодексом. Поняття особи, котра є адвокатом, наводиться у ч. 1 ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», у якій зазначено, що адвокатом бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Отже, ГПК передбачає відшкодування сум в якості судових витрат, які були сплачені стороною за отримання послуг лише адвоката, а не будь-якого представника. 
Як вбачається з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, юридична компанія «Л», з якою у позивача було укладено договір про надання правової допомоги (код ЄДРПОУ 37405085), є зареєстрованою у формі товариства з обмеженою відповідальністю, а адвокати, що в ній працюють, не влючені до Єдиного реєстру адвокатів України.
Статтею 22 Цивільного кодексу України встановлено, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Згідно зі ст. 224 Господарського кодексу України учасник господарських відносин, який порушив господарське зобов'язання або установлені вимоги щодо здійснення господарської діяльності, повинен відшкодувати завдані цим збитки суб'єкту, права або законні інтереси якого порушено.
Для застосування такої міри відповідальності, як стягнення збитків, потрібна наявність усіх елементів складу цивільного правопорушення: протиправної поведінки; збитків; причинового зв’язку між протиправною поведінкою боржника та збитками; вини.
У разі відсутності хоча б одного з цих елементів цивільна відповідальність не настає. Важливим елементом доказування наявності збитків є встановлення причинного зв’язку між протиправною поведінкою заподіювача та збитками потерпілої сторони. Слід довести, що протиправна дія чи бездіяльність заподіювача шкоди є причиною, а збитки, які завдано особі, - наслідком такої протиправної поведінки.
Відтак, віднесення позивачем витрат, згідно з договором про надання правової допомоги, укладеним з ТОВ «Л», до збитків суперечить положенням статей ЦК та ГК, оскільки такі витрати не мають обов’язкового характеру і факт їх наявності та розмір не перебувають у причиновому зв’язку між поведінкою відповідача та сплаченими позивачем сумами як оплата наданої йому правової допомоги в ході розгляду іншої справи господарської юрисдикції.
На підставі викладено, керуючись ст.ст. 56, 42, 165 Господарського процесуального кодексу України,

ПРОСИМО:

У позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Р» до Товариства з обмеженою відповідальністю «К» про відшкодування витрат на правову допомогу в розмірі 7 500,00 грн. відмовити.

Додаток:
Копія відзиву для позивача.

(дата)
Представник ТОВ «К»                                            (підпис)                                                     П.І.Б.

