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Націопа.-тьІшй університет <<О.J:еська юрид.ичпа ака,J:е:иія•>, 
доцент кафедри права інтс.-тсктуальної :ктасності та корпоративного права, 

кадшrдат юрид.ичпих наук, доцепт 

ОСОБЛИВОСТІ МАТЕРІАЛЬНО·ПРАВОВОГО ПОРЯДКУ 

ЗАХИСТУ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 

.Захист суб'сктишюго права с важливим інститутом кожпаї галузе

вої науки. так як яплясться ск.1адоnою у :механізмі гараптуnаппя, охо
рони 11рак та інтсрс<.:ін, ик 1·роматт. так і юрию-1чних ociG нсіх форм 
н;Іш:носп. 

Акту;иnніетn ІІитанни :1ахисту корttоратинних 11ран, матсріа.Іьно

правового та процесуально-правового порядку вбачається перш за все 

у тому, що корпоративні правові.Jнос:ин:и є відносно нови:м шщом ци

nільпо-праnоnих nі;:rпосип, а тому корпоративні права, які породжують 

такий nи;:r nідпосип мають свою специфіку, яка n по;:rальшо:му nп.1ивас 
па захист таких суб'сктиnпих прав. По-;:rруге, з nnе;:rеппя n правоnий 
оGіІ' ТаКОІ'О ЮрІ-ЩИЧНОІ'О ИНИІІLа ~ІК <<КОрІюраТИННИЙ КОНфJІіКТ>>, <<І<Ор-

1Юратинниt1 <:ІІІJН>, ІІОрО,і~жують нон1 ІІІ;LХОJ~И ;ю трактунанн~І <:ІІО<:о

бів захисту корпоративних прав, їх вибору, повноти та завершеності. 

Напри:к.,1ад, захист корпоративних прав пов'язаних з право:\1 власності 

па акцію, nі;:rміпи реестрації випуску акпії (емісії). По-трете, специфі

ка корпоративних прав призводять до рілюго тлумачепня способів за
хисту, які застосовуються у разі реалізаuії корпоративних прав, папри

КJJа;r 11рава учасника на JJPИJJИJJCJJШJ кор1юративних ві;rносиJJ JJJШJxoм 

шrходу зі ск.;rаду засношшкіn/ учасників, і т.н .. Отже, rшташш. які шr
никають 11ри ІІрано3астосунаннІ нимаІ'ають НІJ( науки систсмноІ'О та ІІО

СJІілонноІ'О нинчснни ІІриро;(и матсріально-11раноної ск;Іа,т(оної :шхисту 

корІ юратинних І Іран. 

Особливість матеріа.1ьно-правових засад захисту корпорат:ивних 

прав прояв.1яється саме в сутності «корпоративних прав)> та :\1ожли

nістю вибору рі "Зних порядкіn їх забезпечення (визнання) та правоnого 

впливу па порушника, шо пе об1tежусться способа1ш. nстапоn.1еними 

ст. 16 1\К України. 
Ро:1І'JІЩ(аЮЧИ ЮрИЛИЧНУ ІІрИрОЛУ ІІОЮІТТ~І <<~ахисту І<ОрІІораТІ1ННИХ 

І ІраН>> Kpl:1b ІІРІ·НМУ І(ИН\JІЬНОІ'О, І'ОСІІО,ІЩрІ:ЬКОІ'О та КОрІІОраТИННОІ'О 3a
KOHO.JaBCTBa України варто прийт:и до висновку про те, шо під захистом 
корпоративних прав у суб'єктивному значенні слі;:r розуміти правові 

(юридичні) мож1иrюсті учасника, акціонера, :шсноnника для попов

лепня корпоративних прав використаних відпосно правопорушників. 

Звичайно це загальні заходи примуеоnого nплшу, які використовують 
11р~1 :шхисті суG\:ктинних І Іран, а саме жннш1сні :шконом 3асоGи нласно-

1\) ІІрИУІУСОНОІ'О НІІJІИНУ на ІІраНОІЮруІІІНИКа, (са\Ю3і1ХИС'І'), ОІІСраТИННі 
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<.:аНКІІіЇ, ІИ1С;ЮІLІеНН~І «Не3І'О)LИ>), :шерНСННИ іЮ І<О\11ІеТеНТНИХ 0р1·анін :1 

ІІСННИМИ НИ\ЮІ"а\111. 

Між П1VІ, нрахонуючи 3aІ'aJihHi 3аХ(ЩИ ІІрИ\1)'СОНОП) НІІ;Н1НУ ;ю ІЮ

руШНИКіВ в сфері корпоративних правовіJносин, варто розуміти, що 

такі заходи набувають специфічних рис у зв'язку з порушеннями. Так 

пеnип.:шта парахоnаних .aиniJeпi!in учаспика:и тоnаристn, як майноnий 

позоn, ~юже бути застосо nа пий лише у nипадку .anox факторів: паяшюс
ті прибутку у тоnариства та прийняття рішення праnомочпи:ии 3бора:ии. 

Заину 11ро нихі)·L 3 тонари етна, може Gути нrвнано нс;(іtісною, JІИІІІе у 

ТОVІУ ра3і }ІКІІ(О ЇЇ р03І'.·І~І)·щти ~ІК ОJ(НОСТОронніtі ІІраНОЧИН, а не ИК <.:Ні.іL

'ІИТЬ уста.т1ена судова практика .аією, шо спря:v~ована на припинення 

корпоративних прав і обов'язків учасника товариства. Такий пі.ахі.а не 

.ао3nо.1яс 3ахистити корпоративне праnо у разі nтрати статусу ш.1яхом 

паппсапня заяnи пі.а обмапо~t або паси.1.1я~t, а праnо побічно захиша

тиме пепраnомірпі дії (інколи паnіть крІнtіпальпо карані) та поро.ажепі 
НИМИ НС3Ш<ОНН1 ІІраНОНl НаСJІЩІ<И, ІІІ, О не УЛ(ЩЖУЄТhС}І НС~ІИІІІе 3 НОрМа

МИ ЧИ ННОІ'О 3аКОНО.іШНСТНа. а~ІС ti СУІІереЧИТh ОСНОНОІІОЖ)ЖІ01\1 ІІрИНІLИ

Па:\-1, закріІLlеним у ст. 6 европейській конвенuії про захист прав лю.аи
ни та основопо.1ожних свобо.а [11. To:v~y на сьогодні, реа.1ізація певних 
корпоративних прав є невизначеною в законодавстві, що стає перепо

пою n ефектишюму подальшому їх 3ахисті у разі порушення та пео.апоз
пачпій су.аоnій практиці. 

Звичаі1Ію 11ере.1ік матеріа.ІІ,ІІО-ІІравових :шх(нів :шхисту корІюра

ти ІН ІИХ ІІрав МО Ж. І ИВО ІІрОJ(ОІІЖУШІТИ. 0;(ІІаК, ВаЖJІ И ІН1\1 \-10\ІеІІТОМ у 

рО:JУ\ІіІІІІі ЇХ ОСО6JІИІЮСТС~1 СТС. 1110 аІІаJІЇ-l СІЮСо6ін. \ІСХ<ІІІі:JМіІl. ІІЇ,:LсТаІІ 
3ахисту корІ юратинних І Іран нка3уt;, 1110 їх ро.Іnі 3на•1енн~1 не tщнаконі. І 

такиіі СТаН рсчсі1 <.:ІІрИЧИНениіі Н3аЄVІО3Н'}І:1І<ОVІ, а іНОіІі Юаt-:1\НВаJІеЖНі<.:

ТЮ учасників корпоративних відносин, ск.1адовою правового режи~tу 

майна товариства і його управ.1іння~1, прина.1ежністю корпоративних 

праn nик.1ючІю у суб'скта ІІаі!ілепого статусо~t учасника, JасІюшшка, 

акuіопер. Поря.а J uим, nплиnом па захист корпоратишшх праn n мате
ріально-праnовій п.1ошшІі мас корпорапшпе регу.1юnаш1я. шо nіJбуnа
єтnоІ :Ш)(ОІІОVІОП)Ю ІІрИНаТНОІ"ОТа ІІуG;ІіЧНОІ'О ІІрана і }ІК нас;Іі)(ОК такиі1 

3аХИСТ не МОЖ.·ІИНИіі Gc:1 е .. ІСМСНТіН ІІрОІ~еіL)'рНО-ІІраНОНОІ'О та ІІр(Ч~есу

аЛЬНО-ПраВОВОГО ПОрЯ.J:Ку. 

Матеріа.1ьно-правова сторона захисту корпоративних прав, реа.lі

зується за і!Опомогою ~tатеріальних норм, які визначають піJстави та 

міри такого захисту. Осо6.11шість матері<LlЬІю-праnоnої с:к.1а.аоnої за
хисту корпоратишшх праn по.1ягас n корпоратишшх праnоnі,:::rпосипах і 
ІІЩ10.іLЖСННі НІ13НаЧеНИХ :ШКОНОМ і жжа;ІhНИМ аКТО\1 ЮрІЩИЧНИХ фактін, 

ко;н1 у1юннонаженііі ocoGi, кщ1есІюн;(уютn о6он·и3КІ1 інІІІИХ учасникін 

вик.1ючно корпорапшних ві.аносин. 

Таки:v~ •шно:\'І, розглядаючи :\'rатеріа.lьно-правовий порядок захисту 

корпоративних прав, варто чітко визначити: сутність корпоративного 
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IIJJ<·HШ, 11~0 3aXИII~at-:ThC$.1; HaiO~HiCTh КЩ1110раТИННОІ'О конфлікту; ІІі,Т(СТаНІ·І 

ІІраноІІЩ1УІІІСНН$.1; :ШХ(ЩИ, ~Ікі Gy;ryтh наІІран;Існі на лікнііtаІІію ІІраноІю

РУІІІснн~І; vюжлиністh 3ахисту н рамках охоронно-матсріалhНОІ'О ІІрано

відношення, що може мати проuе;:rурну але не процесуальну фор:му. 
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Націона.tьни::і1 університет <<Одеська юридична акаде~чія•>, 

асистент кафедри права інтс.tсктуальної власності та корпорапmного права 

УЗГОДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З НОРМАМИ 
ПРАВА ЄС В СФЕРІ ЗАХИСТУ ВІД ПІРАТСТВА 

Про6.ІІС.\-1НИ.\-1 ІІИТаНН~І.\-1, }ІКС ІІОСЛ:\"10 ІІСрс;t СНіТОНОЮ СІІі"ІhНОТОЮ 1 
яке потребує нагального вирішення стало піратство в сфері авторсько

І'О 11рана і суміжних 11ран. Боротhба 3 11іратстном нинн.тІЯЄТhСЯ нссфск

тишюю в сІШу розрілrепості поглядів пе .1ише в рамках одпіс:ї держави, 
але й в рамках всього світового співтовариства. Необхі;:rпо визначити 

едипий пi;:rxi;:r, який би приніс максимальні результати в сфері захисту 

авторського права і су1tіжпих прав . .Закоподавстrю України, що стосу
сться сфери захисту авторських і су11іжпих прав ni;:r піратстпа,п uiлo1ty 
є ;юстатнім та СІІінІш;шє і:1 ІІрИІІИСШ\fИ 11рана ЕнроІІСЙСhКОІ'О Сою3у. 

Про6JІсмні ІІитанн~І ниникаютh, н GіJІhІІюсті, на рінні рсшІі:шІ~ії 3аконо

ланчих ІІшюжснh та 11рактично1'0 :шстосунанн$.1 норм. 

Основні функції в боротьбі проти надхо;:rження контрафакту на те

риторію Свросоюзу покТІадено на митні органи країн-тLlенів. У 2008 р 
д.,1я посилення протидії па;:rходжеппя в країни ЄС підроблеrшх това

рів створепа спеціалі·ювапа організація - Європейська обсерваторія 

110 GopoтhGi 3 контрафак11,ією та 11іратстноv1. ;rі}ІJІhністh }І КОЇ коорю1нуr:-: 

ЄнроІІс~khка Комісіи. Нона органі3<'Щі}І об\-:,т(ншш ІІрс,т(станникін а,Іt

міністраІ(іЇ Енросокну, 11ринатною сектора і СІІілок СІІОЖІ1начін кра

їн-тшенів. Її зав;:rанням є збір даних про порушення таких прав, обмін 
досві;:rом протидії на різних рівнях і інформування гро:ма;:rськості. Для 

втілення в життя ре-золюції Ради ЄС ni;:r 25 вересня 2008 року про по
сшrешrя боротьби з коптрафактом та іншими форма :ми порушень прав 
інтелектуальної в.1аспості в червні 2013 рвидана поnа ;:rок.ТІадІrа іпструк
ІІ,Іи }І;ІИ МИТНОЇ С.ІужСJи Н ЩtніЙ оСJ.ІІасті (3aMiCTh рСІ-:JІі:ІМСН'І'У 20()3 року). 
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