
Правове регулювання економіки. 2018. № 17 

180 

7. Decision of the European Court of Human Rights dated May 30, 2013, 
Case of Nataliya Mikhaylenko v. Ukraine (Application No. 906969/11) // 
[Electronic resource]. — Access mode: http://old.minjust.gov.ua/file/ 
41551.docx  

8. Case of Nataliya Mikhaylenko v. Ukraine. URL: http://hudoc. 
echr.coe.int/eng#{‘‘otemid’’:[‘‘001-119975 ‘‘]}.  

9. Resolution of the Supreme Court of Ukraine dated February 24, 2014 
in the case No. 6-156 / 13 / / [Electronic resource]. — Access mode: http: // 
sc.gov.ua/...//№% 206-156tss13%20vid%2024.02.2014%20r..doc 

10. Beeshu Sergio (2017). Reform of the institution of civil justice in the 
legislation of the Republic of Moldova in the context of the implementation 
of the provisions of Article 12 of the United Nations Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, as well as the Recommendations of the 
Committee of Ministers to the member States of the Council of Europe on 
the Principles of Legal Protection of Senior Disabled Persons // Report, May 
12, 2017 VI International Civillistic Forum "Principles and Tendencies of 
the Application of Private Law of the EU and the Post-Soviet Countries" // 
[Electronic resource]. — Access mode: http://zib.com.ua/en/print/ 
128656vii_mezhdunarodniy_forum_po_grazhdanskomu_pravu_provedet_vs
u.html; http://pravo.ua/news.php?id=0060305 

 
Стаття надійшла до редакції 3 травня 2018 р. 

 
 
 

УДК 346.512 
В. М. Чернега*, 

кандидат юридичних наук,  
доцент кафедри правового регулювання економіки 

ДВНЗ «Київський національний економічний  
університет імені Вадима Гетьмана» 

ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ  
В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ 

У статті пропонується авторська дефініція заходів процесуально-
го примусу в господарському процесуальному праві та виокремлю-
ються їх ознаки.  

                       
* Cherneha V. M., Candidate of Sciences of Law (Ph.D.), Associate Professor (Docent) at 

the Legal Regulation of the Economy Department in Kyiv National Economic University 
named after Vadym Hetman 

MEASURES OF PROCEDURAL COMPULSION IN COMMERCIAL PROCEDURAL 
LAW 

© В. М. Чернега, 2018 



Правове регулювання економіки. 2018. № 17 

181 

Розкривається система («квартет») заходів процесуального при-
мусу в господарському процесуальному праві. Автор окреслює підс-
тави і порядок застосування відповідних процесуальних дій, що вчи-
няються господарським судом, за законодавством України.  
Ключові слова: видалення із зали судового засідання, господарське 
процесуальне право, заходи процесуального примусу, попередження, 
тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, штраф.  
В статье предлагается авторская дефиниция мер процессуально-
го принуждения в хозяйственном процессуальном праве и выделя-
ются их признаки. Раскрывается система («квартет») мер про-
цессуального принуждения в хозяйственном процессуальном праве. 
Автор рассматривает основания и порядок применения соответ-
ствующих процессуальных действий, совершаемых хозяйственным 
судом, по законодательству Украины. 
Ключевые слова: удаление из зала судебного заседания, хозяй-
ственное процессуальное право, меры процессуального принужде-
ния, предупреждение, временное изъятие доказательств для ис-
следования судом, штраф. 
 
The article proposes the author’s definition of measures of procedural 
compulsion in Commercial Procedural Law and their features are 
distinguished. The system («quartet») of measures of procedural compul-
sion in Commercial Procedural Law is is determined by. The author 
disclose the grounds and procedure for the application of appropriate 
procedural actions committed by the commercial court, in accordance with 
the Law of Ukraine.  
Key words: removal from the courtroom, Commercial Procedural Law, 
measures of procedural compulsion, warning, provisional seizure of evi-
dence for the study by the court, fine.  

 
Постановка проблеми. Беззаперечно, що інститут заходів 

процесуального примусу в господарському процесуальному пра-
ві України має як теоретичне, так і практичне значення. Друге 
визначається тими функціями, що виконують ці процесуальні дії 
в господарському процесі. Проте, нині проблеми, пов’язані із за-
ходами процесуального примусу, яким безпосередньо присвячена 
наша стаття, досі не знайшли розгорнутого висвітлення в юриди-
чній думці. Тому доцільно спробувати розробити низку теорети-
чних рішень, спрямованих на розв’язання окреслених завдань 
нашого дослідження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Головні здобутки 
щодо заходів процесуального примусу містяться здебільшого в 
навчальних і наукових виданнях із цивільного процесуального 
права (С. С. Бичкової, В. І. Бобрика, М. О. Гетманцева та ін.). 
Найновішою у вказаній царині є кандидатська дисертація 
К. В. Куцик «Заходи процесуального примусу в цивільному су-
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дочинстві» [1]. Однак, і вказана праця також ґрунтується на нор-
мах колишнього вітчизняного цивільного процесуального зако-
нодавства. Зважаючи на нетривалий час чинності нової редакції 
Господарського процесуального кодексу України (далі — ГПК 
України), яка з’явилася з ухваленням Закону України «Про вне-
сення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адмініст-
ративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 
3 жовтня 2017 р. [2], поки що відсутні спеціальні дослідження за-
ходів процесуального примусу, що надає широкий простір для 
наукових пошуків.  

Постановка завдання. Метою нашого дослідження є визна-
чення поняття та ознак заходів процесуального примусу в госпо-
дарському процесуальному праві, а також розкриття підстав і по-
рядку застосування відповідних процесуальних дій, що 
вчиняються господарським судом, за законодавством України. 

Виклад основного матеріалу. Вперше в законотворчій практи-
ці в чинній редакції ГПК України заходам процесуального примусу 
присвячена однойменна окрема (спеціальна) глава 9. Передусім, за-
значимо, що як у ГПК України, так і в доктрині господарського 
процесуального права відсутнє визначення поняття заходів проце-
суального примусу. Тому вважаємо за доцільне визначити заходи 
процесуального примусу в господарському процесуальному праві 
як закріплені в нормах господарського процесуального права про-
цесуальні дії, що вчиняються судом у спеціально встановленому 
порядку в разі невиконання учасниками судового процесу та 
іншими присутніми у судовому засіданні встановлених у суді 
правил, недобросовісного виконання процесуальних обов’язків, 
зловживання процесуальними правами, протиправного перешко-
джання у здійсненні господарського судочинства. 

У господарському процесуальному закононодавстві закріпле-
ний «квартет» заходів процесуального примусу. До них відповід-
но до ч. 1 ст. 132 ГПК України належать:  

1) попередження;  
2) видалення із зали судового засідання;  
3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;  
4) штраф.  
Системі заходів процесуального примусу в господарському 

процесуальному праві притаманний внутрішній зв’язок: кожен із 
заходів взаємодіє з іншими заходами як елементами цієї системи. 
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Кожен із квартету заходів процесуального примусу, який нале-
жить до цієї системи, посідає в ній своє власне, визначене, спеці-
альне місце. 

Система заходів процесуального примусу в господарському 
процесуальному праві повинна відповідати цілям їх застосуван-
ня. Так, із позиції законодавця (ч. 1 ст. 131 ГПК України) метою 
застосування заходів процесуального примусу є спонукання від-
повідних осіб до:  

а) виконання встановлених у суді правил;  
б) добросовісного виконання процесуальних обов’язків;  
в) припинення зловживання процесуальними правами;  
г) запобігання створенню протиправних перешкод у здійснен-

ні судочинства. 
Принагідно зазначимо, що відповідно до ч. 2 ст. 132 ГПК Ук-

раїни застосування до особи заходів процесуального примусу не 
звільняє її від виконання обов’язків, установлених вказаним ко-
дифікованим актом. Адже, крім надання учасникам справи ком-
плексу прав, на них покладається низка обов’язків, зокрема: ви-
являти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 
сприяти своєчасному, всебічному, повному та об’єктивному 
встановленню всіх обставин справи; з’являтися в судове засідан-
ня за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов’язковою; 
подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встанов-
лені законом або судом, не приховувати докази; надавати суду 
повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а 
також учасниками справи в судовому засіданні; виконувати 
процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; вико-
нувати інші процесуальні обов’язки, визначені законом або су-
дом (ч. 2 ст. 42 ГПК України).  

Розглянемо кожен із видів заходів процесуального примусу в 
господарському процесуальному праві.  

Підставою застосування попередження є порушення порядку 
під час судового засідання або невиконання учасниками судового 
процесу та іншими особами, присутніми у судовому засіданні ро-
зпоряджень судді (головуючого судді) (ч. 1 ст. 133 ГПК України). 
Попередження тісно пов’язане із видаленням із зали судового за-
сідання. Адже перше може виступати передумовою для реалізації 
другого. Підставою застосування заходу процесуального приму-
су у виді видалення із зали судового засідання є повторне вчи-
нення дій, передбачених ч. 1 ст. 133 ГПК України. Якщо вказані 
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у цій нормі дії повторно вчиняє перекладач або спеціаліст, то 
господарський суд оголошує перерву і надає час для його заміни 
(ч. 2 ст. 133 ГПК України).  

Підставою застосування наступного заходу процесуального 
примусу (тимчасового вилучення доказів для дослідження су-
дом), що забезпечує доказування, є протиправне перешкоджання 
здійсненню господарського судочинства у формі неподання пи-
сьмових, речових чи електронних доказів, що витребувані судом, 
без поважних причин або без повідомлення причин. У цьому разі 
суд може постановити ухвалу про тимчасове вилучення цих до-
казів державним виконавцем для дослідження судом (ч. 1 ст. 134 
ГПК України). У вказаній ухвалі законодавець вимагає зазначити 
таке: 1) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прі-
звище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, в якої зна-
ходиться доказ, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або 
місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові 
індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному дер-
жавному реєстрі підприємств і організацій України, номери засо-
бів зв’язку та адреса електронної пошти, за наявності; 2) назва 
або опис письмового, речового чи електронного доказу; 3) підс-
тави проведення його тимчасового вилучення; 4) кому доруча-
ється вилучення (ч. 2 ст. 134 ГПК України). 

Однойменна із назвою згаданого вище заходу процесуального 
примусу ухвала є виконавчим документом. Тому вона має відпо-
відати вимогам до виконавчого документа, встановленим Зако-
ном України «Про виконавче провадження» (ч. 1 ст. 4) [3] та під-
лягає негайному виконанню. 

Важливе практичне значення в системі заходів процесуально-
го примусу в господарському процесуальному праві також має 
штраф. До підстав застосування цього виду заходів процесуаль-
ного примусу належать:  

1) невиконання процесуальних обов’язків, зокрема ухилення 
від вчинення дій, покладених судом на учасника судового про-
цессу (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК України);  

2) зловживання процесуальними правами, вчинення дій або 
допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству 
(п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК України);  

3) неповідомлення суду про неможливість подати докази, вит-
ребувані судом, або неподання таких доказів без поважних при-
чин (п. 3 ч. 1 ст. 135 ГПК України);  
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4) невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів, 
ненадання копії відзиву на позов, апеляційну чи касаційну скар-
гу, відповіді на відзив, заперечення іншому учаснику справи у 
встановлений судом строк (п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК України);  

5) використання всупереч забороні портативних аудіотехніч-
них пристроїв, а також здійснення фото- і кінозйомки, відео-, 
звукозапису під час врегулювання спору за участю судді (п. 5 ч. 1 
ст. 135 ГПК України, ч. 10 ст. 188 ГПК України).  

Згідно із ч. 2 ст. 135 ГПК України підставами застосування за-
ходу процесуального примусу у виді штрафу також є:  

1) повторне або систематичне невиконання процесуальних 
обов’язків;  

2) повторне або неодноразове зловживання процесуальними 
правами;  

3) повторне або систематичне неподання витребуваних судом 
доказів без поважних причин або без їх повідомлення;  

4) триваюче невиконання ухвали про забезпечення позову або 
доказів.  

У судовій практиці виникатимуть проблеми щодо тлумачення 
юридичних конструкцій «повторне зловживання процесуальними 
правами» та «неодноразове зловживання процесуальними права-
ми», що фігурують у ч. 2 ст. 135 ГПК України. Адже законода-
вець не вирішив питання про кореляцію вказаних законодавчих 
формулювань, одне із яких суб’єкт правозастосування повинен 
витлумачити в кожному індивідуальному випадку. Йдеться про 
те, що друге законодавче формулювання («неодноразове зловжи-
вання процесуальними правами») за змістом обіймає перше («по-
вторне зловживання процесуальними правами»). Інакше кажучи, 
конструкція «неодноразове зловживання процесуальними права-
ми» має, на нашу думку, ширший «діапазон» застосування. Ре-
зонно поставити питання, як кваліфікуватиме суддя вчинення 
учасником господарської справи вдруге дій, передбачених ч. 2 ст. 
43 ГПК України, як «повторне зловживання процесуальними 
правами», або як «неодноразове зловживання процесуальними 
правами»? Тому пропонуємо вилучити слово «повторного» та 
внести відповідні зміни до ч. 2 ст. 135 ГПК України, що цілком 
відповідатиме означеним правовим реаліям.  

Принагідно зазначимо, що перелік дій, що господарський суд 
може визнати зловживанням процесуальними правами, закріпле-
ний в ч. 2 ст. 43 ГПК України. За оцінкою судді Касаційного гос-
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подарського суду Л. І. Рогач, чинна редакція ГПК України запус-
кає «механізм запобігання зловживанню процесуальними права-
ми; це запобігання «позовам-клонам» та іншим інструментам ма-
ніпуляції розподілом справ, «міжсобойним» справам, умисному 
затягуванню справи, маніпуляції підсудністю» [4], з чим складно 
не солідаризуватися. На суд покладено обов’язок вживати захо-
дів з метою запобігання зловживанню процесуальними правами 
(ч. 4 ст. 43 ГПК України).  

Господарський суд може постановити ухвалу про стягнення в 
дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу. За вчи-
нення дій, що передбачені в ч. ч. 1, 2 ст. 135 ГПК України, 
суб’єкт правозастосування стягує штраф. У першому випадку 
максимальна сума штрафу вдесятеро перевищує мінімальну та 
становить 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб. Законодавець також установлює, що сума штрафу може 
становити від 5 (мінімально) до 50 (максимально) розмірів про-
житкового мінімуму для працездатних осіб у випадках, передба-
чених ч. 2 ст. 135 ГПК України.  

Наголосимо, що законодавець надав право господарському 
суду, враховуючи конкретні обставини справи, стягувати штраф 
як із учасника справи, так і з його представника. Це можливо в 
разі:  

а) невиконання процесуальних обов’язків;  
б) зловживання процесуальними правами представником 

учасника справи (ч. 3 ст. 135 ГПК України).  
Відповідно до ч. 4 ст. 135 ГПК України ухвалу про стягнення 

штрафу може бути оскаржено в апеляційному порядку до суду 
вищої інстанції. Її оскарження не є перешкодою для розгляду 
справи. Постанова суду апеляційної інстанції за результатами її 
перегляду є остаточною і оскарженню не підлягає. 

Ухвала Верховного Суду, який є найвищим судом у системі 
судоустрою України, про стягнення штрафу оскарженню не 
підлягає. 

Згідно із ч. 5 ст. 135 ГПК України ухвала про стягнення штрафу є 
виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого 
документа, встановленим згадуваним у нашій праці Законом Украї-
ни «Про виконавче провадження». Державна судова адміністрація 
України є стягувачем за таким виконавчим документом.  

Господарський суд має право скасувати постановлену ним 
ухвалу про стягнення штрафу. Це можливо, якщо особа, щодо 
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якої її постановлено, виправила допущене порушення та (або) 
надала докази, що через поважні причини невиконала відповідні 
вимоги суду чи свої процесуальні обов’язки (ч. 6 ст. 135 ГПК Ук-
раїни). 

Аналіз норм ГПК України дає підстави виокремити низку оз-
нак, що притаманні заходам процесуального примусу:  

1) це встановлені в ГПК України процесуальні дії, перелік 
яких є вичерпним;  

2) суб’єктом правозастосування є суддя господарського суду;  
3) застосовуються шляхом постановлення ухвали;  
4) застосовуються до учасників судового процесу та інших 

присутніх у судовому засіданні;  
5) застосовуються в примусовому порядку.  
Висновки і перспективи подальших досліджень. На підста-

ві проведеного дослідження можемо дійти таких висновків.  
1. Заходи процесуального примусу в господарському процесу-

альному праві — це закріплені в нормах господарського проце-
суального права процесуальні дії, що вчиняються судом у спеціа-
льно встановленому порядку в разі невиконання учасниками 
судового процесу та іншими присутніми у судовому засіданні 
встановлених у суді правил, недобросовісного виконання проце-
суальних обов’язків, зловживання процесуальними правами, про-
типравного перешкоджання у здійсненні господарського судо-
чинства. 

2. Системі заходів процесуального примусу в господарському 
процесуальному праві притаманний внутрішній зв’язок: кожен із 
заходів взаємодіє з іншими заходами як елементами цієї системи. 
Кожен із заходів процесуального примусу (попередження, вида-
лення із зали судового засідання, тимчасове вилучення доказів 
для дослідження судом, штраф), який належить до цієї системи, 
посідає в ній своє власне, визначене, спеціальне місце. Система 
цих заходів повинна відповідати меті їх застосування.  

3. Зазвичай застосування одного заходу процесуального при-
мусу не є перешкодою для застосування господарським судом 
інших. Однак, із позиції законодавця без застосування заходу 
процесуального примусу у виді попередження неможливо вида-
лити особу із зали судового засідання. 

4. Заходам процесуального примусу в господарському проце-
суальному праві притаманні такі ознаки: це встановлені в ГПК 
України процесуальні дії, перелік яких є вичерпним; суб’єктом 
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правозастосування є суддя господарського суду; застосовуються 
шляхом постановлення ухвали; застосовуються до учасників су-
дового процесу та інших присутніх у судовому засіданні; засто-
совуються в примусовому порядку.  

Враховуючи масштабність проблематики, яка досліджується, і 
неможливістю умістити в одній праці аналіз усіх питань, 
пов’язаних із заходами процесуального примусу в господарсько-
му процесуальному праві, залишилися не розробленими критерії 
наукової класифікації аналізованих заходів, що дає достатній 
простір для пошуків у цій сфері для тих, хто зацікавився відпові-
дною тематикою. Предметом наступних наукових розвідок також 
може стати практика господарських судів щодо застосування за-
ходу процесуального примусу у виді штрафу в постреформений 
період.  
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