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Поки у боржників залишається єдина законна схема «ухилитись» від кредиту – за-
реєструвати ФОП (фізична особа-підприємець), почати займатися бізнесом, і в подаль-
шому збанкротуватися, згідно Закону України «Про відновлення платоспроможності бор-
жника та визнання його банкрутом». 

На практиці, ще до введення законопроекту про який мова йшла вище, був саме та-
кий випадок, тоді він був названий «Харківський прецедент». В його основі лежало те, що 
з людини (пенсіонерки) списали борг в 300 тис. грн. Це підтвердило рішення Харківського 
господарського суду. Пенсіонерка стала першою в Україні фізичною особою – банкрутом. 

На мою думку і на думку багатьох юристів України, які розглядали вирішення даного 
питання, варто запровадити в Україні правовий інститут банкрутства фізичної особи (не 
плутати з банкрутством фізичної особи-підприємця, яке здійснюється відповідно до ста-
тей 47–49 закону «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його 
банкрутом»). 

Можемо звернутись до іноземного досвіду. Так, наприклад на відміну від України, у 
багатьох країнах світу існує можливість визнати банкрутом фізичну особу, незалежно від 
того, є вона підприємцем чи ні. Така практика досить розвинена у Німеччині, США, Японії 
та Китаї. Інститут банкрутства в західних країнах, за словами Олександра Ткачука, можна 
поділити на два напрямки: прокредиторський (Англія) і проборжниковий (США, Німеччи-
на). «В Україні інститут банкрутства носить скоріше прокредиторський характер. Напри-
клад, в США законодавство про банкрутство дозволяє боржникам повністю очиститься 
від боргів через процедуру банкрутства, але за умов, що ти не здійснював жодних дій, 
спрямованих на приховування майна, і щодо тебе в останні шість років не застосовува-
лася процедура звільнення» [1]. Доцільно було б надати суду повноважень своєю ухва-
лою розстрочувати або відстрочувати виконання боржником своїх зобов’язань без пого-
дження кредитора. 

Проте, враховуючи досвід інших країн, інститут банкрутства фізичних осіб необхідно 
запроваджувати не тільки шляхом внесення окремих змін у закони, а насамперед через 
певну розробку фундаментальної законодавчої бази зі врахуванням особливостей націо-
нальної кредитної системи. 

Як бачимо, варіантів запровадження в Україні інституту банкрутства фізичних осіб 
досить багато. Перспектива для України є досить далекою але очікуваною. 
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ДОКТРИНА ЗАНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОЇ ВУАЛІ  
В ПРАВІ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ 

Українське цивільне право та його інститути, прагнучи привести свої правові механізми 
до реалій сьогодення, нерідко вдаються до запозичення найкращих зразків нормативного 
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регулювання іноземного права. Прикладом цього може слугувати особливості відповіда-
льності засновників та учасників юридичних осіб. За загальним розумінням обмежена 
відповідальність засновників та учасників юридичної особи, як елемент її право-
суб’єктності, є однією з фундаментальних принципів корпоративного права. До прикладу 
вітчизняний законодавець закріпив даний принцип в ч. 3 ст. 96 Цивільного кодексу Украї-
ни, де зазначив, що учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями 
юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями її учасника (заснов-
ника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.  

Вперше подібне розуміння віднайшло своє закріплення в англійському праві, у 
своєму рішенні по справі Solomon v A. Solomon & Co Ltd [1897] (далі – Solomon [1897]), 
Палата Лордів зазначила, що акціонери як учасники компанії не несуть відповідальності 
іншим чином та в іншому розмірі ніж це передбачено законом. Подібна позиція була обу-
мовлена в силу необхідності зниження для некваліфікованих інвесторів ризику 
пов’язаного з їх участю в уставному капіталі компанії з метою фінансування декількох 
проектів. 

Подальший розвиток доктрини обмеженої відповідальності учасників юридичної 
особи знайшло своє відображення у законодавстві багатьох країн. Але найбільшого роз-
витку вона зазнала у американському праві, але перш ніж безпосередньо казати про 
нормативне регулювання слід зазначити, що таке регулювання діяльності юридичних осіб 
повністю розкрите саме на рівні права штатів. У свою чергу, для розкриття всіх особливо-
стей такого регулювання доречним буде зупинитися на законодавстві штату Каліфорнії. 
ВВП цього штату нині складає 2,448 трильйона доларів і він є найбільш економічно роз-
винутим регіоном США, поряд з тим, якби Каліфорнія була незалежною державою, то це 
була б 12 найбільша економіка світу. 

Законодавець штату Каліфорнія повністю відобразив у законодавстві принцип об-
меженої відповідальності юридичної особи, хоча і розділив її на два аспекти. Перший з 
них закріплений в розділі 17701.04. Корпоративного кодексу штату Каліфорнія 
(Corporations Code of California) (далі – Кодекс) де вказує, що товариство з обмеженою 
відповідальністю (limited liability company) є юридичною особою, що відрізняється від своїх 
членів. Другий аспект згадується у розділі 2011 Кодексу, де зазначено, що повна відпові-
дальність акціонера в рамках цього розділу не може перевищувати загальну суму активів 
корпорації розподіленої акціонеру при її утворені або подальшому існуванні. 

Законодавче закріплення принципу обмеженої відповідальності дозволило активно 
залучити до ділового обороту не тільки професіоналів але й «недосвідчених» аукціонерів, 
що вкрай позитивно позначилося на економічному благополуччі суспільства. Але у цього 
принципу є значний недолік, який був відзначений ще Апеляційним судом Англії та Уель-
су при розгляді справи Solomon [1897] і розкривається він у словах судді по справі, лорда 
Ліндлі: «На мою думку, вони можуть дібратися до нього через компанію. І таке буде доре-
чним, оскільки схема м-ра. Саломона – засіб обману кредиторів». І дійсно такого штибу 
«первородний гріх», як можливість проведення шахрайських дій прикриваючись обмеже-
ною відповідальності, довгий час залишався не вирішеним. Згодом для подолання такого 
недоліку законодавець, на пару із загальним правом, сформували доктрину зняття кор-
поративної вуалі. Суть її зводиться до можливості переведення обов’язків, а інколи і прав 
юридичної особи на її засновників (учасників). 

Вперше, в праві США вона була найбільш чітко сформована в рішенні Федерально-
го окружного суду східного округу штату Вісконсин у справі «United State v. Milwaukee 
Transit C» у 1905 році, суд зазначив, що корпорація за загальним правилом буде розумі-
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тися як юридична особа до того часу, поки не буде обґрунтовано доведене протилежне; 
разом з тим, коли поняття юридичної особи використовується для порушення публічних 
інтересів, виправдання правопорушення, приховування шахрайства, захисту злочину, 
закон буде розцінювати корпорацію як асоціацію осіб. 

Такий, досить радикальний підхід, значно відрізняється від первинного принципу 
права Англії та Уельсу, що дозволило американському праву найбільш глибоко напрацю-
вати правовий механізм такої доктрини. 

Сьогодні існує дві різні моделі застосування доктрини – «тест Пауелла» та принци-
пи загального права штатів. Але перш ніж розкривати кожну з моделей слід зазначити, 
що доктрина зняття корпоративної вуалі найбільш повно себе розкриває через дві додат-
кові доктрини (елементи): доктрина «alter ego» та «instrumentality». Доктрина alter ego 
полягає в доведені юридичної тотожності між юридичною особою та її засновниками / 
учасниками, у свою чергу, доктрина instrumentality характеризується використанням ком-
панії її контролюючими особами як засіб для досягнення своїх цілей на шкоду інтересам 
самої компанії. Поряд з тим при застосуванні обох елементів суди застосовують стандар-
тний тест з визначенням наявності контролю чи відокремленості (control/separateness), 
протиправність діянь (wrongful conduct) та причино-наслідковий зв’язок між ними. 

Тест Пауелла був сформований в 1931 році Фредеріком Дж. Пауеллом (Frederick J. 
Powell) в його досліджені «Материнська та дочірня корпорації», що було проведено на 
основі судової практики штату Нью-Йорк, тому застосування його в інших штатах здійс-
нюється з урахуванням загального права. 

Належне судове оформлення «тест Пауелла» знайшов в середині ХХ століття, до 
прикладу можна навести рішення у справі Lowendahl v. Baltimore & Ohio R.R. [1978], де 
суд посилаючись на вказані дослідження вказав, що необхідно довести наявність трьох 
елементів: (1) корпорація повинна бути позбавлена самостійності та економічної повно-
правності (фактор контролю); (2) повинна мати місце неправомірна ціль та протиправне 
діяння основного товариства (фактор протиправного діяння); (3) повинні міститись ознаки 
того, що дії контролюючої корпорації стали причиною нанесення позивачеві шкоди. 

Доречно буде згадати, в цьому контексті, рішення у справі G.E.J. Corporation v. 
Uranium Aire Inc. [1963], де суд дійшов висновку, що як правило, корпорація, яка володіє 
іншою корпорацією чи контролює таку, не відповідає за зобов’язаннями останньої, але 
якщо дочірня компанія є alter ego материнської компанії, факт відокремленого статусу 
юридичної особи не приймається до уваги. Судом також було сформовано додатковий 
критерій, який полягає у тому, що дочірня та материнська корпорації пов’язані не тільки 
впливом але й спільністю інтересів та майна, втрачена таким чином відокремленість не 
може бути збережена для уникнення недобросовісності та зловживань. 

Застосування доктрини «instrumentality» на основі тесту Пауелла пов’язане з необ-
хідністю дотримання умов вказаних у рішенні Апеляційного суду штату Кентуккі у справі 
Big Four Mills Limited v. Commercial Credit Company [1948], де суд вказує, що було б доці-
льно ігнорувати різність між юридичними особами у тих випадках, коли її збереження 
сприяє прихованню шахрайства чи протиправних діянь, чи суперечить основам публічно-
го правопорядку у штаті. Поряд з тим суд додатково вказує, що одна корпорація володіє 
усім чи значною частиною статутного капіталу, саме по собі не створює ідентичності кор-
поративних інтересів. 

Поряд з федеральною моделлю доктрини слід неодмінно згадати про загальне 
право штату. Не дивлячись на те, що каліфорнійський законодавець чітко вказує на 
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принцип обмеженої відповідальності, він і словом не обмовився про доктрину зняття кор-
поративної вуалі, відавши це питання на відкуп судів.  

Загальне право штату Каліфорнія з подачі місцевих судів майже не оперує доктри-
ною instrumentality відаючи перевагу alter ego, хоча не дивлячись на формальні відмінно-
сті на практиці їх дуже складно розділити. 

Класичне застосування доктрини alter ego за каліфорнійським правом можливе за 
наступних умов: єдність майна та інтересів має такий характер, що дві афільовані корпо-
рації втрачають свою самостійність, а дочірнє товариство стає «другим я»; визнання їх 
окремими особами буде потурати вчиненню обману або призводити до настання іншого 
несправедливого результату. 

Загальне право допускає відступ від трьохланкового тесту Пауелла, оскільки його 
застосування потребує від суду ретельного аналізу фактичних обставин, що в свою чергу 
приводить до затягування розгляду та порушення розумних строків. 

Поряд з тим загальне право паралельно застосовує однофакторний тест (single-
factor doctrine), відповідно до якого слід встановити лише один з наступних фактів, за 
умови, що він носить «кричущій» характер: 

1) порушення принципу розділення, що включає: (1) поєднання активів компанії та 
особистих активів відповідача; (2) активи компанії використовувалися відповідачем в 
особистих цілях; (3) угоди між компанією та відповідачем не мали характер угод, які могли 
бути укладені між двома незалежними особами в подібних умовах; (4) внутрішня докуме-
нтація і звітність або не велась зовсім або велась халатно; (5) акціонер давав прямі вказі-
вки директору в обхід принципу розподілу компетенції між загальними зборами акціонерів 
та радою директорів; (6) схожий склад органів управління у материнській та дочірній ком-
панії; (7) компанія створена для укладання однієї угоди; 

2) використання корпорації для вчинення обману чи інших протиправних дій. 
Також деякі вчені виділяють окремою категорією у вигляді недостатньої капіталізації 

компанії та її істотне недофінансування з боку акціонерів, хоча судова практика з цього 
питання досить суперечлива. 

Підводячи підсумок можна зазначити, що близько 27 % всіх позовів про застосуван-
ня доктрини зняття корпоративної вуалі в США припадає власне на штат Каліфорнія. 
Законодавством штату було належним чином відображено принцип обмеженої відповіда-
льності засновників (учасників) юридичних осіб, однак, поряд з тим, як федеральне так і 
штатне законодавство поручається доктриною зняття корпоративної вуалі.  

Якщо ж казати про перспективи українського права у цьому питані, то не викликає 
сумнів, що рано чи пізно вітчизняне цивільне право сприйме подібний інститут оскільки 
він набуває значного поширення навіть у країнах з пандектною системою, на кшталт Ні-
меччини чи Нідерландів. Однак перш ніж запроваджувати найпередовіші нормативні 
механізми слід розібратися з вже наявним регулюванням корпоративних відносин та дати 
йому раду. 

Одержано 21.04.2017 


