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І –Й СУДОВИЙ ФОРУМ 

Кузнецов А.В., партнер ЮФ «Антіка» 

 

Доповідь на тему: 

”Рішення Верховного Суду України очима практикуючого юриста” 

 

Вже майже два роки ми є свідками грандіозного експерименту над судовою 
системою України. В першу чергу це стосується найвищого судового органу – 
Верховного Суду України, який за всіма ознаками мав би виконувати свою 
головну функцію – забезпечення єдності судової практики судів всіх юрисдикцій. 
Але, нажаль, Верховний Суд України дотепер залишається позбавленим 
необхідного обсягу повноважень, які б давали йому можливість дієво впливати на 
становлення ефективного судочинства в Україні. 

Не вдаючись до аналізу причин цієї ситуації (вони загальновідомі), слід 
констатувати, що однакове застосування судами законодавства, яке є невід’ємною 
складовою принципу правової визначеності, не є «особистою» справою тільки 
судів. Правозастосування впливає, в першу чергу, на учасників відповідних 
правовідносин, яких представляємо ми, юристи. Тому саме ми, практикуючі 
юристи, адвокати, найбільше зацікавлені в тому, щоб судова система 
забезпечувала б, з одного боку, законність судових рішень, а з іншого – 
прогнозованість і гарантованість судового захисту. 

Останнім часом питання повернення повноважень Верховному Суду 
України  обговорюється все частіше на всіх рівнях і, так би мовити, сміливіше. 
Певні кроки в цьому напрямку законодавцем зроблені, певні планується зробити 
найближчим часом. Але у Верховного Суду України завжди був, залишається і 
мабуть залишатиметься у майбутньому досить дієвий інструмент формування, 
впливу на судову практику - його судові рішення по конкретних справах. Саме на 
цих рішеннях хотілось би зупинитись більш докладно, оскільки їх зміст та 
викладені в них відповідні правові позиції викликають найбільший професійний 
інтерес у безпосередніх користувачів результатів діяльності Верховного Суду 
України – у суддів нижчестоящих інстанцій та практикуючих юристів. 

Такий неабиякий інтерес до рішень Верховного Суду України у конкретних 
справах викликаний, передусім, зміною підходу щодо обов’язковості судових 
рішень вищої судової інстанції. З прийняттям нової редакції ст.11128 
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Господарського процесуального кодексу України персоніфікований характер 
судових рішень Верховного Суду України змінився. Тепер ці рішення мають 
обов’язкову юридичну силу не тільки для сторін справи, але й для всіх судів, 
держаних органів, а фактично і для будь-якої особи, яка застосовує у своїй 
діяльності нормативно–правовий акт, який містить “дискусійну” норму права. 
Будь-який суддя чи практикуючий юрист, який працює над створенням правової 
позиції для свого Клієнта, обов’язково мають взяти до уваги точку зору вищої 
судової інстанції з того чи з іншого питання. І це не зважаючи на те, що 
формально недотримання преюдиційної практики Верховного Суду України 
іншими судами,в тому числі касаційної інстанції, на сьогодні не є підставою для 
перегляду їх рішень самим Верховним Судом України. 

Але з іншого боку, така увага покладає на Верховний Суд України велику 
відповідальність за результати його діяльності. Юридична спільнота очікує 
“бездоганності” в рішеннях Верховного Суду України, їх юридичної виваженості і 
чіткості. Тому викладені в подальшому тези слід сприйняти не стільки як критику, 
скільки як пропозиції по вдосконаленню юридичної техніки підготовки рішень 
Верховного Суду України. 

Всім відомо, що однією з підстав перегляду Верховним Судом України 
судових рішень є неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції 
одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок чого ухвалено різні за 
змістом судові рішення у подібних правовідносинах. В тому випадку, якщо 
Верховний Суд України дійде висновку про те, що судове рішення у справі, яке 
переглядається, є незаконним, він його скасовує повністю або частково. Якщо 
обставини, що стали підставою для перегляду справи не підтвердились, то 
Верховний Суд відмовляє в задоволенні заяви. Але і в першому, і в другому 
випадках постанови Верховного Суду України   мають бути обґрунтованими. 
Тобто вони мають містити висновок про правильне застосування норми 
матеріального права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості 
(чи правильності) висновків суду касаційної інстанції з цього питання. 

А що ж, подекуди, ми спостерігаємо в рішеннях ВСУ? 

1. Не поодинокі випадки, коли Верховний Суд України відмовляє у 
перегляді рішення суду касаційної інстанції лише констатуючи в мотивувальній 
частині свого рішення відсутність підстав для перегляду справи без будь-яких 
пояснень. Фактично ставиться під сумнів правомірність дій суддів вищого 
спеціалізованого суду при перевірці відповідності заяви скаржника вимогам 
процесуального закону та обґрунтованість допуску справи до провадження 
Верховного Суду України. Цьому питанню навіть було присвячено матеріал, 
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розміщений у Віснику Верховного Суду України (№1(137)’2012) під назвою 
“Аналіз підстав відмови Верховним Судом України в задоволенні заяв про 
перегляд судових рішень господарських судів після допуску Вищим 
господарським судом України справ до провадження”. В цьому документі, серед 
іншого, зазначено, що відсутність доктринального тлумачення  норми права, 
закріпленої у диспозиції п.1 ч.1 ст.11116 Господарського процесуального кодексу 
України, і вказівки на її особливості у постанові пленуму ВГСУ №2, сприяють 
неналежному розумінню суддями Вищого господарського суду України 
відповідних вимог господарського процесуального кодексу, що, зрештою, 
призводить до винесення Верховним Судом України низки постанов про відмову у 
задоволенні заяв з посиланням саме на відсутність підстав для перегляду 
Верховним Судом України постанов касаційного суду. 

Позиція зрозуміла. Але як вона кореспондується з вимогами ст.19 
Конституції України і нормами ГПК, які відносять питання перевірки заяви і 
допуску справи до виключної компетенції вищого спеціалізованого суду без 
можливості оскарження і переперевірки? На нашу думку, такий підхід дуже 
нагадує ситуацію, коли Верховний Суд України мотивував свої повноваження 
залишати в силі “законні” рішення за їх відсутності в процесуальному законі. Ми 
також знаємо позицію Європейського  Суду з прав людини з цього питання. 

2. Інша досить цікава підстава для відмови в перегляді справи Верховним 
Судом України це констатація факту істотної відмінності обставин справи, що 
розглядається, від обставин справи, на рішення в яких посилається заявник, 
обґрунтовуючи наявність підстав для перегляду. І жодних пояснень в чому ж 
полягає ця суттєва відмінність?! 

До речі, тут слід зупинитися окремо. Вже ж таки процесуальний закон 
(наприклад ст.11116 господарського процесуального кодексу України) критерієм 
для перегляду справи Верховним Судом України визначає подібність 
правовідносин, щодо яких постановлені різні судові рішення судами касаційної 
інстанції. Вбачається, що термін “відмінність обставин справи” означає дещо 
інше. Навіть візьму на себе сміливість заявити, що це зовсім різні речі. Кожна 
справа за своїми обставинами є індивідуальною, хоча може стосуватися подібних 
правовідносин! Наведу приклад – питання застосування ст.ст. 92, 98 Цивільного 
кодексу України (повноваження і компетенція органів управління юридичної 
особи). І якщо в одній справі буде вирішуватись питання належного 
представництва юридичної особи директором акціонерного товариства, а в 
іншому товариства з обмеженою відповідальністю, то чи будуть ці справи 
подібними за правовідносинами? Скоріш за все так! Але з огляду на фактичні 
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обставини обов’язково будуть відрізнятись. Тому саме за останнім критерієм (до 
речі не передбаченим законом) Верховний Суд України мав би відмовити у 
розгляді абсолютно всіх заяв. Ці нюанси, безумовно, мають бути врегульовані на 
законодавчому рівні. А до цього, на нашу думку,було б доцільно, щоб Верховний 
Суд України виробив чіткі критерії «подібності правовідносин» та «відмінності 
чи тотожності обставин справи», їх співвідношення,та, застосовуючи їх при 
розгляді конкретних справ, детально  обґрунтовував свої висновки в рішеннях. 
Лише тоді постанови про відмову в задоволенні заяви будуть вважатися 
мотивованими, як того вимагає процесуальний закон (ч.2 ст.11116 ГПК України). 

3. Слід дуже позитивно оцінити кроки,спрямовані на досягнення  мети 
публічності та доступності рішень Верховного Суду України. Оперативне 
розміщення всіх судових рішень на офіційному сайті ВCУ сприяє можливості 
знайомства всього юридичного загалу з новинками в судових спорах за різними 
категоріями справ. Але не поодинокі випадки, коли вивчаєш такі рішення і не 
розумієш, а в чому ж полягало помилкове застосування судом касаційної інстанції 
норми права? Що стало підставою для скасування його рішення  Верховним 
Судом України?! І як правильно застосувати цю норму? Натомість рішення 
Верховного Суду України рясніють юридичними оцінками фактичних обставин 
справи або переоцінкою висновків попередніх інстанцій. Наприклад дуже часто 
зустрічається вираз “не можна погодитися з правовою позицією Вищого 
господарського суду України про те, що договір суперечить …” Тобто, Верховний 
Суд України в своїх рішеннях часто-густо дає оцінку фактичним обставинам 
справи, а не правильності застосування норми права. І це робить його рішення 
дуже схожими з постановами касаційної інстанції, хоча повторної касації у нас, 
начебто, і не існує! 

Вбачається, що певною мірою такій ситуації сприяє той факт, що 
законодавець поклав компетенцію щодо допуску справи до розгляду Верховним 
Судом України на суди касаційної інстанції. І оскільки не Верховний Суд України 
визначає наявність підстав для перегляду в конкретній справі, то інколи він 
змушений діяти в  тих межах, в які його “вставили” в ухвалі про допуск справи до 
провадження. Зрозуміло, що ця проблема може бути виправлена лише на 
законодавчому рівні, про що сьогодні вже багато говорять.  

4. І насамкінець, можливо найголовніше. Всі розуміють преюдиційність 
рішень Верховного Суду України і їх значення для формування  судової практики. 
Саме тому, мабуть, законодавець встановив в ст.11122 Господарського 
процесуального кодексу (та в інших процесуальних кодексах) необхідність 
залучення під час підготовки справи до розгляду висновків фахівців науково-
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консультативної ради при ВСУ щодо правильності застосування норм 
матеріального права. При цьому ця вимога закону виписана так, що отримання 
висновків фахівців це не право, а обов’язок судді-доповідача ВСУ. Але яким 
чином позиція наукових фахівців щодо доктринального тлумачення спірної норми 
права враховується Верховним Судом України в його рішеннях? Важко відповісти 
на це питання, але абсолютно точно інше - існують випадки, коли точка зору 
експертів кардинально відрізняється від висновків Верховного Суду України, 
викладених в його рішеннях. А в деяких випадках справи передаються до 
розгляду, навіть не дочекавшись висновків фахівців. 

Зрозуміло, остаточне рішення за суддями Верховного Суду України, але 
було б цікаво, якщо його рішення містили б в мотивувальній частині і позицію 
науково-експертних висновків і підстави, за якими ВСУ погоджується чи відхиляє 
викладені в таких висновках аргументи. Якість судового рішення Верховного 
Суду України від цього тільки б виграла! В цій ситуації мабуть було б доцільним 
закріпити таке правило на рівні процесуального закону. 

 

В завершення хотілось би ще раз підкреслити, що висловлені думки є не 
стільки критикою, скільки спробою зробити певні пропозиції щодо удосконалення 
практики розгляду справ Верховним Судом України. Впевнений,їх врахування 
сприяло би підвищенню авторитету рішень ВСУ на ще більш високий фаховий 
рівень. 

 

 Дякую за увагу! 

 


