
Глава 14  Цінні папери

 

  

1. На відміну від ЦК 1963 р., ЦК 2003 p. має окрему главу про цінні папери як об'єкти
цивільних прав. Зазначена глава містить положення, що характеризують лише загальні
для всіх видів цінних паперів питання. Особливості випуску та обігу окремих видів цінних
паперів регулюються спеціальними нормативними актами, положення яких
конкретизують та доповнюють норми ЦК. Основними спеціальними нормативними
актами в сфері регулювання правовідносин з цінними паперами є закони про цінні
папери, про обіг векселів в Україні, про Національну депозитарну систему та інші закони
України І підзаконні нормативні акти. Регулювання випуску та обігу цінних паперів
здійснюється також гл.17 ГК.

  

Стаття 194 ЦК дає законодавче визначення цінного паперу, відповідно до якого цінний
папір — це документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує
грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його
випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами
його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа,
Іншим особам. Іншими словами, папір (документ) визнається цінним не в силу його
природних властивостей, а тому, що він підтверджує право його володільця на певні
матеріальні блага (речі, гроші, дії третіх осіб, інші цінні папери).

  

2. Це визначення окреслює основні ознаки цінних паперів як об'єктів цивільних прав.

  

По-перше, особливий акцент робиться на визначення цінного паперу як документа
встановленої форми з відповідними реквізитами. Вимоги щодо форми цінних паперів та
перелік їх реквізитів визначаються окремим законодавством (Закон про цінні папери;
Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі тощо). Відсутність
обов'язкових реквізитів цінного папера або невідповідність цінного папера встановленій
формі має наслідком його недійсність. Відповідно до ст.196 ЦК документ, який не містить
обов'язкових реквізитів цінних паперів і не відповідає формі, встановленій для цінних
паперів, не є цінним папером.

  

Як правило, цінні папери становлять собою документи, що видаються на спеціальних
бланках з певним ступенем захисту. Відповідно до ч.7 ст. 164 ГК цінні папери (або їх
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бланки) виготовляються лише на державних підприємствах, що мають ліцензію
Міністерства фінансів України, та охороняються. Порядок виготовлення бланків цінних
паперів встановлений Правилами виготовлення бланків цінних паперів і документів
суворого обліку.

  

Крім цінних паперів в документарній (паперовій) формі, в Украіні можливим є випуск
цінних паперів у бездокументарній (електронній) формі (у вигляді записів в електронних
базах даних). Правові основи та особливості бездокументарного випуску та обігу цінних
паперів визначаються Законом про Національну депозитарну СИСТему.

  

По-друге, цінний папір посвідчує грошове або інше майнове право. Термін "грошове
право" не є широко застосовуваним в цивільному праві. Під грошовим правом в контексті
ст.194 ЦК слід розуміти право на отримання грошей за цінним папером (у вигляді
дивідендів, повернення позикових коштів та процентів за їх користування тощо). Грошове
право також належить до прав майнових. Тобто кваліфікуючою ознакою цінних паперів є
посвідчення саме майнового права (права володіння, права управління емітентом, права
вимоги сплати грошових коштів, права на отримання певного товару тощо). Особисті
немайнові права, навіть ті, які пов'язані з майновими, цінними паперами не
посвідчуються.

  

По-третє, цінний папір визначає відносини між особою, яка його випустила (видала), і
власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску.
Важливою рисою цінного паперу є те, що в ньому має бути зазначений характер
правовідносин між особою, яка видала цінний папір, та власником (держателем) цінного
папера (відносини позики, управління, володіння), а також визначені ті юридичні
можливості, на здійснення яких має право законний володілець цінного папера
(одержання доходу у вигляді певних відсотків або визначеного майна, отримання
грошових КОШТІВ ТОЩО).

  

Як правило, здійснення втілених у цінні папери прав можливе лише при пред'явленні
самого цінного папера (на відміну від інших документів, шо посвідчують майнові права
(договір, квитанція тощо), пред'являти який для виконання зобов'язання не обов'язково.
Однак зазначене правило не застосовується до цінних паперів, які випущені в
бездокументарній формі та існують у формі записів на рахунках у системі електронного
обігу цінних паперів.
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Виконанню зобов'язань за цінним папером присвячена ст.198 ЦК. Якщо зобов'язання
особи визначено цінним папером, така особа не вправі відмовитися від його виконання,
посилаючись на обставини, вказані у ч.2 ст.198 ЦК: відсутність підстави зобов'язання,
недійсність зобов'язання — а також на інші обставини (неохайний зовнішній вигляд
цінного паперу, його надірваність тощо). Інша справа, якщо цінний папір потрапив до його
держателя неправомірним шляхом. В такому випадку особа, яка це довела, вправі
відмовитися від виконання перед таким держателем. При цьому не має значення, шляхом
яких правопорушень в нього з'явився цін-( ний папір (крадіжка, підробка, шахрайство
тощо).

  

В разі виявлення незаконно виготовленого або підробленого цінного паперу його
володілець вправі пред'явити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне
виконання зобов'язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків (ч.2
ст.198 ЦК).

  

По-четверте, цінний папір визначає можливість передачі прав, що виникають з нього,
Іншим особам. Передача права власності на цінний папір спричиняє передачу у
сукупності всіх прав, що посвідчуються даним цінним папером (ч.2 ст.194 ЦК). Це
означає, що. передача окремих прав, посвідчених цінним папером, із залишенням решти
прав у його попереднього власника не можлива. Так само окремі права, шо випливають
із цінних паперів, не можуть бути передані у користування або заставлені.

  

З. Залежно від вказівки на особу, якій належать права за цінним папером, І відповідно
від способу передачі такого цінного паперу, вони поділяються на три основні види
(ст.197 ЦК):

  

а)  цінний папір на пред'явника — це цінний папір, в якому не вказується конкретна
особа, якій треба провести виконання. Особою, уповноваженою реалізувати закріплене
таким цінним папером право, є будь-який держатель цінного папера, який повинен
лише   його   пред'явити.   Передача   прав  за  цінним   папером   на пред'явника
відбувається шляхом простого вручення його Іншій особі та не вимагає виконання
якихось особливих формальностей(ч.З ст.197 ЦК). Прикладами такого роду цінних
паперів можуть бути облігації державних та місцевих позик, ощадні книжки на
пред'явника тощо;

  

б)  іменний цінний папір — це документ, виписаний на Ім'я конкретної особи, яка тільки і
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може здійснити виражене в ньому право. Іменні цінні папери, як правило, можуть
передаватися іншим особам, однак така передача здійснюється в порядку,
встановленому для відступлення права вимоги (цесії), та пов'язана з багатьма
формальностями. Особа, яка передала права за іменним цінним папером, відповідає
лише за недійсність відповідної вимоги і не відповідає за її невиконання ч.4 ст.197 ЦК).
Тобто, наприклад, відмова емітента іменної акції виплатити її новому держателю
дивіденди не спричинятиме відповідальності попереднього власника такої акції. Як
іменні цінні папери випускаються акції, чеки, ощадні сертифікати тощо;

  

в) ордерний цінний папір — це документ, який, як і іменний цінний папір, виписується на
певну особу, яка однак може не тільки здійснити відповідне право самостійно, а й
призначити своїм розпорядженням (ордером, наказом) іншу уповноважену особу. Тобто
власнику ордерного цінного папера надається можливість передавати права таким
цінним папером іншим особам без якихось особливо складних формальностей. Права за
ордерним цінним папером передаються шляхом вчинення на цьому папері
передавального напису (індосаменту) — ч.5 ст.197 ЦК. За індосаментом до особи, якій
або у розпорядження якої передаються права за цінним папером, переходять усі права,
посвідчені ним. Крім передачі у власність, за допомогою індосаменту ордерні цінні
папери можуть передаватися у заставу або для виконання договору доручення. В такому
випадку в індосаменті прямо має бути вказана мета передачі ("у заставу", "як повіреному"
тошо). Кількість індосаментів ордерного цінного папера, як правило, не обмежується.
Тобто кожний новий володілець цінного папера може передати його далі.

  

Передавальний напис (Індосамент) в свою чергу може бути ордерним (із зазначенням
особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання) або бланковим (без
зазначення особи, якій має бути здійснене виконання). Належним держателем
ордерного цінного паперу буде та особа, ім'я якої стоїть останнім в ряду індосаментів (а
при бланковому індосаменті — будь-який держатель цінного паперу). Ордерні цінні
папери, як правило, відрізняються підвищеною надійністю. Індосант, тобто особа, яка
вчинила передавальний напис, несе відповідальність не тільки за існування права, а й за
його здійснення (ч.5 ст.197 ЦК). Звідси випливає і правило, визначене ст.198 ЦК,
відповідно до якого особа, що випустила (видала) цінний папір, та особи, що індосували
його, відповідають перед його законним володільцем солідарно. В разі задоволення
вимоги законного володільця цінного паперу про виконання посвідченого цим папером
зобов'язання однією або кількома особами з числа тих, хто зобов'язався за цінним
папером, вони набувають права зворотної вимоги (регресу) щодо Інших осіб, які
зобов'язалися за цінним папером. Винятком з цього правила можуть бути так звані
безоборотні індосаменти, за допомогою яких особа передає право за ордерним цінним
папером, але здійснюючи спеціальне застереження ("без обороту на мене"), яке
виключає її відповідальність. Прикладом ордерного цінного папера є переказний та
простий векселі.

 4 / 6



Глава 14  Цінні папери

  

4. Стаття 195 ЦК розподіляє цінні папери, що існують в цивільному обігу, на певні групи.
Конкретні види цінних паперів, що належать до тієї чи іншої групи, визначаються
законодавством (ЦК, ГК, Законом про цінні папери тощо).

  

Відповідно цінні папери поділяються на такі групи: 1) пайові цінні папери — цінні папери,
які посвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право на участь в
управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та
частини майна при ліквідації емітента. Видами пайових цінних паперів є акції, а також
свідоцтва, що посвідчують право особи на частку у статутному капіталі товариств з
обмеженою відповідальністю. Відповідно до ст.4 Закону про цінні папери, акція — це
цінний папір без встановленого строку обігу, що посвідчує дольову участь у статутному
фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та
право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини
прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації
акціонерного товариства. Видача свідоцтва товариства з обмеженою відповідальністю
визначається ст.52 Закону про господарські товариства;

  

2) боргові цінні папери — цінні папери, які посвідчують відносини позики і передбачають
зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання.
До боргових цінних паперів традиційно відносять облігацію, тобто цінний папір, що
посвідчує внесення його власником грошових коштів І підтверджує зобов'язання
відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в передбачений в ньому
строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску).
Статус облігацій визначено у гл.З Закону про цінні папери. Борговим цінним папером є
також вексель, яким є цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання
векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя
(векселедержателю) цінні папери, ст.21 Закону про цінні папери;

  

3) похідні цінні папери — цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з
правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних
паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів. Визначення похідного цінного
па-140

  

Пера або дериватива подається в п.1.5 Закону про оподаткування прибутку підприємств.
Відповідно дериватив — це стандартний документ, що посвідчує право та (або)
зобов'язання придбати або продати цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи,
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а також кошти на визначених ним умовах у майбутньому. Видами де-ривативІв є
форвардний контракт, фьючерский контракт та опціон. Форвардний контракт — це
стандартний документ, який посвідчує зобов'язання особи придбати (продати) цінні
папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з
фіксацією цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту (п. 1.5.1
Закону про оподаткування прибутку підприємств). Ф'ючерсний контракт — це
стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери,
товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією
цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту (п. 1.5.2 Закону про
оподаткування прибутку підприємств). Опціон — це стандартний документ, який
посвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у
майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опцІону або на час такого
придбання за рішенням сторін контракту (п.1.5.3 Закону про оподаткування прибутку
підприємств);

  

4) товаророзпорядчі цінні папери — цінні папери, які надають їхньому держателю право
розпоряджатися майном, вказаним у цих документах. Прикладами товаророзпорядчих
цінних паперів є коносамент, а також складське свідоцтво. Коносамент як цінний папір,
який засвідчує право його держателя розпоряджатися зазначеним в коносаменті
вантажем І отримати вантаж після завершення перевезення, застосовується переважно
при здійсненні морських перевезень. Основні реквізити коносамента визначені ст.138
КТМ. Складське свідоцтво (просте або подвійне) є документом, що посвідчує передачу
товару на зберігання на товарний склад та надає його держателю комплекс прав з
розпорядження переданим на зберігання товаром, визначених § 2 гл. 66 ЦК.

  

Законом можуть визначатися також інші групи цінних паперів.
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