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Нові процесуальні кодекси суттєво 
змінюють судовий процес не тільки в 
частині порядку вчинення процесуаль-
них дій, їх строків чи документального 
оформлення. Куди важливішим є те, 
що змінюються самі засади і принципи 
судочинства. Якщо раніше роль суду як 
арбітра у правовому конфлікті лише 

декларувалася і до певної міри не узгоджувалася з норматив-
но визначеним механізмом судової діяльності, орієнтованою на 
функціонал суду — слідчого, то нові правила судового процесу 
повністю обумовлені та системно забезпечують саме принцип 
змагальності сторін. Однак для їх ефективної роботи потрібні не 
тільки законодавчі нововведення, але й трансформація поглядів 
і правосвідомості суддів та адвокатів.
Дотепер у судових засіданнях можна почути, що перед судом 
поставлене завдання «встановити істину у справі». З огляду 
на це увага судів першої та апеляційної інстанцій концентру-
валася не тільки на юридичній оцінці доводів сторін та по-
даних ними доказів, а й на збиранні відомостей про взаємо-
відносини між сторонами. Не в останню чергу завдяки цьому 
і сторони судового процесу прагматично підходили до своїх 
обов’язків доказування. Зокрема, до суду надавався лише 
«мінімально необхідний» пакет документів з розумінням 
того, що залежно від розвитку процесу можна буде подати 
додаткові докази, навіть на стадії апеляційного провадження. 
Як наслідок, перелік доказів, що підлягали юридичній оцінці, 

перебував у динаміці аж до винесення судового рішення апе-
ляційною інстанцією.
Така ситуація була звичною, однак навряд чи може вважатися 
бажаною. По-перше, самі сторони постійно перебували у нап-
руженні та очікуванні якихось нових «козирів» від опонентів. 
По-друге, нерідко суд апеляційної інстанції розглядав справи з 
урахуванням нових доказів, поданих сторонами, і був змушений 
скасовувати оскаржуване рішення, яке ґрунтувалося на інших 
обставинах. Це автоматично ставило під сумнів рішення суду 
першої інстанції з точки зору його законності та обґрунтованості, 
хоча по суті жодних порушень під час його ухвалення могло і не 
бути. По-третє, касаційні суди часто відправляли справу на но-
вий розгляд, оскільки у справі не було встановлено тих чи інших 
фактичних обставин. Цей перелік можна продовжувати.
Нові засади судового процесу покликані докорінно змінити цю 
ситуацію. З одного боку, судді мають переосмислити свою роль у 
справі та сконцентруватися на фаховій юридичній оцінці поданих 
сторонами доказів з юридичною кваліфікацією обставин справи, 
встановлених на підставі поданих сторонами доказів. І якщо, на-
приклад, надані позивачем докази не підтверджують його позовні 
вимоги, суд не повинен збирати нові докази, а просто має відмо-
вити у задоволенні позову. З іншого боку, діяльність адвоката та-
кож повинна зазнати змін, перш за все стосовно розкриття перед 
судом у встановлені строки всієї сукупності доказів.
Хотілося б, щоб саме ця трансформація «професійної менталь-
ності» стала одним із орієнтирів діяльності нового Верховного 
Суду в частині застосування процесуальних норм.

На жаль, наймасштабніші спори за 
участю українського бізнесу і надалі 
розглядатимуться в іноземних судах 
та арбітражах. Причина тривіальна: 
навіть великі підприємці та олігархи 
не довіряють національній системі 
правосуддя. Як наслідок, величезна 
частина доходів дістається іноземним 

адвокатам. Звичайно, «Ілляшев та Партнери», як і інші топо-
ві українські юрфірми, постійно беруть участь у процесах в 
Англії, США та на Кіпрі, але лише як експерти або сo-counsel. 
Необхідно планомірно повертати довіру до українського пра-
восуддя. Учасники юридичного ринку з великою надією че-
кають на реалізацію положень судової реформи, ініціатором 
якої був Президент України, а ідеологом поточного, справді 
правильного напряму — успішний юрист Олексій Філатов, 
наразі заступник Глави Адміністрації Президента України.
Величезними кроками щодо відновлення реноме національної 
Феміди є створення нового Верховного Суду (ВС) та поетапна 

переатестація суддів у всіх інстанціях і юрисдикціях. Реформа 
вже дає результати: вперше в історії України суддями ВС ста-
ли не лише професійні судді. Наприклад, присягу суддів ВС 
склали чудові адвокати — Іван Міщенко, Юрій Чумак, Ганна 
Вронська та інші. Бачу в цьому однозначний позитив, оскіль-
ки з’явився шанс на оздоровлення та оновлення системи пра-
восуддя завдяки реальній еліті юридичної професії.
У 2018 році, як і в попередніх роках судова практика буде ло-
комотивом юридичного ринку. Звичайно, клієнти намагаються 
мінімізувати витрати, в тому числі на послуги юристів. У цьому 
немає нічого дивного, адже юридичний ринок значною мірою 
є відображенням загальної бізнес-активності в державі. Але, 
на жаль, національна економіка не змогла відновитися після 
анексії Криму та втрати державою контролю над частиною 
Донецької і Луганської областей, значну частину бюджетних 
коштів уряд змушений і наразі виділяти на військові потреби. 
У той же час великий бізнес не готовий відмовитися від актив-
ного захисту своїх прав у судах та арбітражах, тобто роботи у 
кваліфікованих юристів не поменшає.

Чи змінились підходи вищих судових інституцій до розгляду справ?

Спрогнозуйте перспективи розвитку судової практики у 2018 році




