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ТЕМА / РЕТРОСПЕКТИВА

Виділіть основні тенденції судової практики. Чи змінилася парадигма розгляду спорів порівняно з попередніми роками?  
Які, за вашими спостереженнями, категорії спорів були найпопулярнішими у 2019-му?

РЕКЛАМА

Хоча говорити про сформованість 
єдиної судової практики зарано, 
2019 рік відзначився динамічною 
роботою, у тому числі Верховного 
Суду, а отже, став плідним на цікаві 
та важливі правові позиції, необхід-
ність визначеності щодо яких була 
назрілою.

Окремий пласт судової практики почав формуватися завдя-
ки роботі Великої Палати Верховного Суду стосовно питань 
визначення юрисдикції спорів. Насправді в новій парадиг-
мі опинилися як клієнти, так і юристи, які на етапі розгляду 
справи вже в третій, касаційній, інстанції можуть опинитися 
в ситуації, коли Верховний Суд може вказати на необхідність 
розгляду справи в порядку іншого судочинства, з іншого 
боку — намагання Великої Палати Верховного Суду докладно 
теоретично обґрунтувати свої позиції дають сподівання, що 
в майбутньому невизначеність у таких питаннях буде подо-
лано і малоймовірними стануть подібні відступи від усталеної 
практики та правових висновків. У цьому сенсі визначальною 
стала позиція Великої Палати Верховного Суду, викладена 
в постанові від 30 січня 2019 року у справі № 755/10947/17, 
відповідно до якої при вирішенні подібних спорів керуватися 
треба саме останньою позицією Великої Палати Верховного 
Суду.

Не можна оминути увагою питання, важливі саме юридичній 
спільноті: Верховний Суд у 2019 році висловлювався і щодо 
питання оформлення ордерів на надання правової допомоги, 
і щодо важливого питання стягнення судових витрат.
Найпоширенішими залишаються спори з договірних право-
відносин і спори за участю банків. Окремо варто виділити 
триваюче формування судової та правозастосовної практики 
у відносинах з банками, які зараховані до категорії неплато-
спроможних та щодо яких здійснюється процедура виведення 
з ринку. У 2019 році знайшли вирішення питання визначення 
юрисдикції окремих категорій спорів з Фондом гарантування 
вкладів фізичних осіб, також суди почали розглядати спори 
за позовами акціонерів банків, рішення про віднесення яких 
до категорії неплатоспроможних були скасовані судами — 
йдеться як про наміри акціонерів таких банків відшкодувати 
заподіяні збитки, так і про справи, звернення до суду в яких 
переслідує за мету знайти шлях до відновлення господарської 
діяльності таких товариств. Одразу декілька правових позицій 
у цьому році було сформовано Великою Палатою Верховного 
Суду у справах з приводу оренди землі.
Суспільно-політичне життя також вплинуло на питання, за ви-
рішенням яких зверталися до суду, — у 2019 році розгляда-
лися і численні виборчі спори, розглядалися і продовжують 
перебувати на розгляді в судах спори, пов’язані з діяльністю 
релігійних організацій.




