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Іспит на стійкість

ЛАРИСА РОГАЧ,
секретар Великої Палати 
Верховного Суду

Також у 2022 році ВП ВС роби-
ла важливі та резонансні висновки в 
кримінальних провадженнях. У спра-
ві № 756/10060/17 було констатова-
но, що в разі призначення експертизи 
слідчим, який не входить до складу 
визначеної в кримінальному про-
вадженні слідчої групи, суд, вирішу-
ючи питання про допустимість даних 
висновку експерта як доказів, пови-
нен у межах доводів сторін переві-
рити, чи призвів спосіб призначення 
експертизи до порушення тих чи ін-
ших прав і свобод людини, передба-
чених Конвенцією та/або Конституці-
єю України. У разі визнання доказів 
недопустимими суд має вмотивувати 
свої висновки про істотне порушення 
вимог кримінального процесуаль-
ного закону, зазначивши, чиї та які 
саме права і свободи було порушено 
й у чому це виражалося.

2022-й став роком безпреце-
дентних в історії незалежної України 
випробувань. У час, коли наші міста 
здригаються від вибухів ворожих 
ракет та артилерійських канонад, а 
російські танки вгризаються в нашу 
землю, здійснювати правосуддя і 
дбати про забезпечення сталості та 
єдності судової практики складно. 
Але протягом усього часу повномасш-
табного вторгнення росії упевнено 
можна було сказати: судова систе-
ма України склала іспит на стійкість. 
Суди України продовжували забезпе-
чувати право громадян на доступ до 
правосуддя та відповідати запиту на 
справедливість, який ще ніколи не був 
таким високим.

Під час цієї кривавої фази зброй-
ної російської агресії, яка триває вже 
понад вісім років, зростає кількість 
справ про відповідальність держави 
за шкоду, спричинену бойовими діями. 
У 2022 році Верховний Суд розглянув 
цивільну справу № 760/17232/20-ц 
за позовом до рф (в особі посольства 
рф в Україні) про відшкодування мо-
ральної шкоди, заподіяної внаслідок 
збройної агресії рф, та дійшов фунда-
ментального висновку про те, що су-
довий імунітет рф не підлягає засто-
суванню з огляду на порушення нею 
державного суверенітету України.

Велика Палата ВС прийня-
ла важливу постанову у справі 
№ 635/6172/17, яка стосується від-
шкодування державою моральної 
шкоди, заподіяної особі через смерть 
матері, що настала внаслідок теро-
ристичного акту на непідконтроль-

ній Україні території під час проведен-
ня АТО. У цій справі ВП ВС зробила 
ґрунтовні висновки щодо позитивних 
та негативних обов’язків держави за 
Конвенцією про захист прав людини й 
основоположних свобод і зазначила, 
що стягнення з України відшкодування 
будь-якої шкоди можливе за умови, що 
суд установив протиправність діяння 
саме нашої держави.

У новій системі процесуальних ко-
ординат Верховний Суд діє вже майже 
п’ять років. У 2018—2019 роках Вели-
ка Палата ВС багато часу присвятила 
питанням розмежування юрисдикцій, 
у 2020—2021 роках — захисту права 
власності, а 2022-й став роком пошуку 
ефективних способів захисту порушених 
прав. Одна з ключових позицій ВП ВС 
зводиться до того, що застосований 
судом спосіб захисту зрештою повинен 
призвести до повного відновлення або 
захисту порушеного права чи інтересу 
позивача й не потребувати повторного 
звернення до суду. Таке судове рішен-
ня має бути виконуваним і відповідати 
принципу процесуальної економії.

Наприклад, у справі № 914/2618/16 
ВП ВС виснувала, що ефективним спо-
собом захисту інтересів і прав банку 
може бути вимога про витребування на 
користь боржника рухомого та нерухо-
мого майна як набутого покупцем без 
достатньої правової підстави. А в спра-
ві № 462/5368/16-ц Велика Палата ВС 
констатувала, що застосування борж-
ником способу захисту інтересу, спря-
мованого на усунення юридичної неви-
значеності у відносинах із кредитором, 
є належним лише тоді, коли ця невизна-

ченість триває, суд не розглядає ініційований кре-
дитором для захисту його прав спір із боржником і 
не вирішив цей спір раніше. За таких умов боржник 
(поручитель) може звернутися до суду з позовом не 
про визнання договору поруки припиненим, а про 
визнання відсутності права вимоги кредитора за до-
говором поруки (визнання його права припиненим), 
зокрема про визнання поруки припиненою.

У 2022 році зменшилась кількість позовів до 
органів суддівського врядування, які наразі не про-
вадять своєї діяльності. Попри це Верховний Суд 
продовжував напрацьовувати судову практику в 
таких спорах. У справі № 9901/230/19 Велика Па-
лата ВС виснувала, що легітимна мета вимірювання 
доброчесності полягає в здобутті доказів умисно-
го порушення норм суддівської етики чи свідомого 
нехтування стандартами поведінки, які забезпечу-
ють суспільну довіру до суду, а також допущення 
поведінки, що порочить звання судді або підриває 
авторитет правосуддя. У цій справі ВП ВС визнала 
рішення ВРП про відмову у внесенні подання Пре-
зидентові України про призначення на посаду судді 
немотивованим, оскільки воно не містило належно-
го обґрунтування того, що поведінка судді викликає 
небезпідставний сумнів стосовно відповідності по-
зивача критерію доброчесності.

Важливим елементом у роботі Великої Палати 
є приведення судової практики до наявного рівня 
розвитку суспільних правовідносин і контекстів. На-
приклад, у справі № 160/3364/19 ВП ВС відступи-
ла від практики ВСУ щодо поширення на податкові 
правовідносини приписів статті 205 КК України. У 
цій справі ВП ВС висловилася про відповідальність 
платника податків за внесення до первинних доку-
ментів недостовірних даних іншою особою і зазна-
чила, що факт використання первинних документів 
із недостовірними даними для підтвердження об-
ставин здійснення господарської операції не пови-
нен автоматично вказувати на безпідставність да-
них податкового обліку.

калились у судовій практиці сотнями, 
якщо не тисячами спорів про визнан-
ня відсутніми прав нових кредиторів 
за кредитними і забезпечувальними 
договорами та про недійсність дого-
ворів відступлення (купівлі-продажу) 
прав вимоги (майнових прав) за таки-
ми договорами, що обґрунтовувались 
неправильним визначенням у договорі 
відступлення розміру кредитної забор-
гованості. І нарешті у вересні  2022-го 
Велика Палата Верховного Суду поста-
вила крапку в дискусіях щодо правиль-
ного способу захисту прав боржника в 
таких спорах», — зазначив Олександр 
Ружицький, партнер EVERLEGAL.

Зокрема, в постанові від 15 верес-
ня 2022 року у справі № 910/12525/20 
Велика Палата ВС вказала, що позов 
про визнання недійсним договору 
відступ лення є неналежним та неефек-
тивним способом захисту прав заінте-
ресованої особи, яка, однак, має право 
подати позов про визнання відсутніми 
прав нового кредитора.

Велика Палата ВС дійшла висновку, 
що права кредитора в зобов’язанні пе-
реходять до іншої особи, якщо договір 
відступлення права вимоги з такою осо-
бою уклав саме кредитор. Отже, якщо 
такий договір був укладений особою, яка 
не володіє правом вимоги з будь-яких 

розгляд Великої Палати ВС та від ви-
рішення яких буде залежати подальша 
готовність (чи неготовність) банків ак-
тивно кредитувати економіку України. 
Зокрема, це:

— справа № 910/4518/16, що сто-
сується виключної правової проблеми 
з нарахуванням процентів за користу-
вання кредитом після закінчення стро-
ку кредитування (через різку зміну з 
2018 року судової практики з цього 
питання у кредиторів виникло чимало 
проб лемних моментів);

— справа № 570/3891/14, у межах 
якої розглядається питання припинен-
ня поруки та застави в разі заміни 
боржника (банківська спільнота спо-
дівається на зважений підхід Великої 
Палати ВС, оскільки випадки заміни 
боржника поза волею кредитора не 
повинні негативно впливати на його 
права та законні інтереси);

— справа № 523/2357/20, у якій 
вирішується питання правонаступниц-
тва у виконавчому провадженні в разі 
смерті боржника (замість його заміни 
на спадкоємців кредитору пропонується 
подати до спадкоємців новий позов про 
 звернення стягнення на спадкове майно, 
що довго, дорого і неефективно).

«Банкопади» 2008—2009 та 
2014—2017 років в Україні віддзер-

причин, тобто якщо ця особа не є креди-
тором, то права кредитора у зобов’язан-
ні не переходять до набувача. У випадку, 
коли особа відступає право вимоги, яке їй 
не належить, у правовідносинах відсутній 
управнений на таке відступлення суб’єкт. 
У цьому разі заміна кредитора в зобов’я-
занні не відбувається.

ВС також зауважив, що позов про 
визнання правочину недійсним є спо-
собом захисту прав позивача, а не спо-
собом захисту інтересу щодо правової 
визначеності, на який вказував позивач. 
Натомість інтерес позивача щодо право-
вої визначеності може захищатися, зок-
рема, позовом про визнання права або 
позовом про визнання відсутності права. 
Такий спосіб захисту цивільних прав та 
інтересів, як визнання права, означає як 
наявність права, так і його відсутність, 
а його застосування є належним лише в 
разі, якщо така невизначеність триває, 
ініційований кредитором спір про захист 
його прав суд не вирішив і відповідне 
провадження не було відкрито. За наяв-
ності цих обставин заінтересована особа 
може звернутися з вимогою про визнан-
ня права відсутнім, і саме такий спосіб 
захисту буде належним та ефективним 
у спірних правовідносинах. Однак це не 
означає, що позивач зобов’язаний вико-
ристати зазначений спосіб захисту.

«Сподіваюся, що адвокати достат-
ньо швидко врахують цю позицію Ве-
ликої Палати ВС у своїй практиці», — 
зауважив Олександр Ружицький.

ПОДАТКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ
Аналізуючи останні тенденції судової 
практики, суддя Касаційного адмініст-
ративного суду у складі ВС Наталія 
Блажівська вказала на дотримання 
започаткованого минулими рока-
ми підходу щодо скорочення строків 
звернення до суду, зокрема у справах 
стосовно оскарження податкових пові-
домлень-рішень.

Знаковою в цьому аспекті є прийня-
та 27 січня 2022 року постанова у спра-
ві № 160/11673/20, в якій Верховний 
Суд відступив від попередніх виснов-
ків та зазначив, що процесуальний 
строк звернення до суду з позовом про 
скасування податкового повідомлен-
ня-рішення (рішення про застосуван-
ня штрафних санкцій) у випадку, якщо 
платник податків не використовував 
процедуру досудового вирішення спо-
ру (адміністративного оскарження), 
визначається частиною 2 статті 122 
КАС України, становить шість місяців 
та обчислюється з дня, коли особа діз-
налася або повинна була дізнатися про 
порушення своїх прав.


