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ТЕНДЕНЦІЇ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
Війна, безумовно, залишила свій від-
биток і на судовій практиці. Як і в по-
передні роки, основним «диригентом» 
у більшості випадків її формування 
залишився Верховний Суд, на правові 
висновки якого орієнтувалися апеля-
ційні та місцеві суди. За рівнем акту-
альності виділяються спори, пов’язані 
із захистом права власності, у зобов’я-
зальних правовідносинах, податкові, 
корпоративні та трудові спори.

Проте, на думку старшого партнера 
ЮФ «Ілляшев та Партнери» — Рома-
на Марченка, серед знакових позицій 
Верховного Суду варто відзначити ви-
сновок, викладений в постанові Ка-
саційного цивільного суду у складі 
ВС від 14 квітня 2022 року у справі 
№ 308/9708/19. У ній суд зазначив, що 
рф, вчинивши неспровокований та пов-
номасштабний акт збройної агресії про-
ти Української держави, численні акти 
геноциду українського народу, не має 
права надалі посилатися на свій судо-
вий імунітет, заперечуючи юрисдикцію 
судів України щодо розгляду та вирі-
шення справ про відшкодування шкоди, 
заподіяної такими актами агресії фізич-
ній особі — громадянину України.

«Таким чином, Верховний Суд під-
твердив, що країна-агресор не має 
будь-яких законних прав використо-
вувати свій судовий імунітет у справах 
про відшкодування шкоди», — підкрес-
лив Роман Марченко.

Вказана позиція Касаційного ци-
вільного суду у складі ВС знайшла 
своє логічне продовження та набула 
додаткового обґрунтування в поста-

ВРП та Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України. Остання не працює 
з листопада 2019 року. Так, Етична 
рада, основна функція якої — перевір-
ка кандидатів у ВРП на відповідність 
критеріям професійної етики та добро-
чесності, перевела свою роботу повні-
стю в дистанційний режим, що значно 
вповільнило цей процес. 

Зі свого боку, Конкурсна комісія з 
добору кандидатів на посади членів 
ВККС тимчасово зупинила роботу і 
відновила її лише 13 липня 2022 року. 
Проведення конкурсу було відновлено 
з 15 липня. Наразі затверджено пере-
лік із 301 кандидата у ВККС. Тож, на-
певно, новий склад ВККС буде сформо-
вано не раніше ніж навесні наступного 
року. А нових суддів, за скептичними 
оцінками, призначать щонайменше за 
півтора року після цього.

У зв’язку з цим чинні члени ВРП 
наполягають на необхідності спрощен-
ня процедур добору задля уникнення 
повного колапсу судової системи. За 
попередніми даними, озвученими Ра-
дою суддів України, наступного року 
373 судді мають намір піти у відставку.

Також цього року суди масово зу-
пиняли відправлення поштової корес-
понденції за браком фінансування. Це 
вкотре показало актуальність запро-
вадження електронного судочинства. 
Наразі в парламенті зареєстровано 
законопроєкт № 7574-д, який перед-
бачає обов’язкову реєстрацію елек-
тронного кабінету в ЄСІТС для всіх 
правників, юридичних осіб, зокрема 
ФОП, державних органів та органів 
місцевого самоврядування.

нові від 18 травня 2022 року у справі 
№ 760/17232/20-ц. Суд констатував, що 
судовий імунітет російської федерації 
не підлягає застосуванню з огляду на 
порушення нею державного сувереніте-
ту України, а отже, не є здійсненням рф 
своїх суверенних прав, що охороняються 
судовим імунітетом. Російська федера-
ція не має підстав посилатися на імуні-
тет для уникнення відповідальності за 
завдані збитки майну позивача.

На переконання пана Марченка, в 
наведених правових позиціях Верховний 
Суд абсолютно чітко та аргументовано 
дійшов висновку про неможливість ви-
користання власного судового імунітету 
країною-агресором, що цілком відпо-
відає як українському законодавству, 
так і вимогам міжнародних норматив-
но-правових актів, до яких долучилася 
Україна. Зазначені позиції повною мірою 
націлені на захист майнових прав та ін-
тересів осіб, які постраждали від зброй-
ної агресії.

БАНКІВСЬКА СФЕРА
Думку колеги щодо актуальності вка-
заних позицій поділяє Андрій Джура, 
заступник директора департаменту — 
начальник управління правового забез-
печення АТ «ПУМБ». Пан Джура вважає, 
що вони матимуть вплив, зокрема, і на 
банківський сектор, який, як і інші га-
лузі економіки України, зазнав значних 
втрат. На переконання Андрія Джури, 
варто сподіватися, що зазначена пози-
ція буде застосована й у випадках, коли 
шкоду заподіяно юридичним особам.

У контексті виконання рішень про 
стягнення збитків з рф пан Джура та-

кож звернув увагу на постанову Каса-
ційного господарського суду у складі 
ВС від 20 липня 2022 року у справі 
№ 910/4210/20. У ній суд підтвердив 
законність звернення стягнення на 
майно юридичної особи за боргами рф, 
адже така юрособа «є, по суті, органом 
російської федерації, оскільки виконує 
цілі, функції та завдання, притаман-
ні державним органам, перебуває під 
щільним контролем російської федера-
ції настільки, що є її alter ego («другим 
я»), майном якого держава розпоряд-
жається, як своїм».

Поряд із такою позитивною «воєн-
ною» практикою з’явилась і додаткова 
проблема: відкладення судами першої 
інстанції розгляду справ до припинен-
ня воєнного стану чи до усунення об-
ставин, що перешкоджають розгляду 
справи через неможливість відправ-
лення поштової кореспонденції на оку-
повані території. 

«Зазначений підхід лише погли-
блює ті виклики, з якими зіштовхну-
лась економіка країни під час війни, 
а тому пропонуємо застосовувати 
напрацьовані з 2014 року механізми 
повідомлень учасників процесу, які 
перебували на окупованих територіях 
Донецької, Луганської областей та в 
Криму. Практика цих регіонів свідчить, 
що чекати не потрібно, справи можуть 
розглядатися судами навіть у таких 
складних обставинах», — зауважив 
Андрій Джура.

Також, говорячи про важливі для 
банківської спільноти і кредитних від-
носин судові рішення, пан Джура звер-
нув увагу на справи, які передано на 

Законодавча реакція
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Верховної Ради України
з питань правової політики

стежувати, щоб усі нагальні потреби 
судової системи в умовах війни було 
достатньо профінансовано.

Переконаний, що, попри війну, 
нам вдасться забезпечити здійснен-
ня правосуддя на достойному рівні 
й виконати завдання, які перед нами 
ставлять суспільство, час і країна. 
Тільки разом, своєчасно реагуючи на 
виклики сьогодення та пропонуючи 
рішення, ми зможемо рухатися впе-
ред і врешті-решт досягти перемоги 
на цьому складному етапі боротьби 
за нашу країну.

Війна змушує нас боротися не 
лише за наші кордони, а й за нор-
мальне функціонування кожної сфери 
життя, зокрема правосуддя. 

Попри те що наразі українська су-
дова система функціонує у відверто 
складних умовах і критично відчува-
ється брак фінансування, Президент, 
уряд і профільний парламентський 
комітет докладають максимум зу-
силь, щоб суди працювали, а грома-
дяни мали доступ до правосуддя. 

Щоб запобігти колапсу в судах, 
розташованих на тимчасово окупова-
них територіях, ми дозволили зміню-
вати територіальну підсудність їх су-
дових справ, відряджаючи суддів та 
передаючи справи до інших судів. На 
час відсутності повноважного складу 
Вищої ради правосуддя відповідні 
повноваження було передано Голові 
Верховного Суду.

Наразі критично важливо від-
новити роботу ключових органів су-
дового врядування — Вищої ради 
правосуддя та Вищої кваліфікаційної 
комісії суддів, адже без їх повноцін-
ної роботи ми не зможемо подола-
ти кадрову кризу в судовій системі, 
розв’язати проблему притягнення до 
відповідальності суддів, які допусти-
ли порушення у своїй діяльності.

Питання впровадження повноцінно-
го електронного судочинства в Україні 
особливо гостро стоїть в умовах воєн-
ного стану. Для мене, як для очільника 
профільного комітету, це одне з пріори-
тетних завдань. Адже цифровізація су-
дового процесу та розвиток дистанцій-
ного судочинства в реаліях сьогодення є 
не тільки вимогою часу, а ще й питанням 
безпеки.

Один із кроків — ухвалення зако-
нопроєкту № 7574-д, який сприятиме 
розвитку електронних комунікацій із су-
дом, прибере зайві папери та заощадить 
державні кошти. Наразі готуємо його до 
ухвалення в цілому.

Цим проєктом ми встановлюємо 
процесуальні наслідки для тих осіб, які 
впродовж року не спромоглися зареєс-
трувати електронні кабінети в Єдиній 
судовій інформаційно-телекомунікацій-
ній системі (ЄСІТС). Мова йде про велику 
кількість адвокатів, нотаріусів, вико-
навців, арбітражних керуючих і судових 
експертів, державних органів, органів 
місцевого самоврядування. Проєкт та-
кож поширює на юридичних осіб та ФОП 
обов’язок зареєструвати електронний 
кабінет у ЄСІТС. У разі якщо це буде 
проігноровано, процесуальні документи 
таких осіб суди зможуть залишати без 
розгляду або повертати.

Ухвалення законопроєкту № 7574-д забезпе-
чить добросовісне виконання учасниками справи їх 
обов’язку, а отже, приведе до суттєвого скорочен-
ня строків на повідомлення і виклики, сприятиме 
економії державних коштів (зменшенню витрат на 
паперовий документообіг, пошту тощо). Зараз суди 
витрачають величезні гроші на паперову кореспон-
денцію, а в найгіршому випадку через брак коштів 
навіть припиняють її відправлення. У масштабах 
країни це десятки мільйонів гривень, які можна 
буде використати на інші потреби правосуддя.

Нам так само відомо про випадки, коли у 
зв’язку зі стабілізаційними відключеннями елек-
троенергії або через підступні удари ворога суди 
України позбавлені можливості проводити судові 
засідання через неможливість здійснювати їх пов-
ну фіксацію.

Для вирішення цієї проблеми незабаром буде 
зареєстровано проєкт, напрацьований разом із 
суддівською спільнотою, який дасть змогу навіть в 
умовах відсутності електроенергії проводити судові 
засідання та складати судові рішення, не порушуючи 
вимог процесуального закону. 

Належне фінансове забезпечення, особливо те-
пер, є надважливим для стабільної роботи судової 
системи. Наступний бюджет країни є складним, май-
же всі кошти йдуть на Збройні сили України та наших 
захисників. Але спільними зусиллями нам все-таки 
вдалося отримати виділення додаткового мільярда, 
який піде на заробітні плати працівників апаратів 
судів першої та апеляційної інстанцій. І протягом 
наступного року профільний комітет буде чітко від-


