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Б Ы Т И Е 

Два смысла в жизни – внутренний и 

внешний

У внешнего – семья, дела, успех;

А внутренний – неясный и нездешний –

В ответственности каждого за всех

 Игорь Миронович Губерман



ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

 П.6 Перехідних положень

 Верховний Суд України діє у межах 

повноважень, визначених процесуальним 

законом, до початку роботи Верховного Суду 

у складі, визначеному цим Законом, та до 

набрання чинності відповідним 

процесуальним законодавством, що регулює 

порядок розгляду справ Верховним Судом у 

складі, визначеному цим Законом.



Роль Верховного Суду України 
у формуванні єдності судової 

практики

 неоднакове застосування судом (судами) 
касаційної інстанції одних і тих самих норм 
матеріального права, що спричинило 
ухвалення різних за змістом судових рішень у 
подібних правовідносинах;

 неоднакове застосування судом касаційної 
інстанції одних і тих самих норм 
процесуального права – при оскарженні 
судового рішення, яке перешкоджає 
подальшому провадженню у справі або яке 
прийнято з порушенням правил підсудності або 
встановленої законом компетенції судів щодо 
розгляду цивільних справ;



Роль Верховного Суду України 
у формуванні єдності судової 

практики

 встановлення міжнародною судовою 
установою, юрисдикція якої визнана Україною, 
порушення Україною міжнародних зобов'язань 
при вирішенні даної справи судом;

 невідповідності судового рішення суду 
касаційної інстанції викладеному у постанові 
Верховного Суду України висновку щодо 
застосування у подібних правовідносинах норм 
матеріального права.



Судова практика

 застосування окремих положень:

- Цивільного кодексу України;

- - кредит, депозит,порука

- Закону України “Про іпотеку”.ст.ст.5,17,23,33,38-

40,45



Застосування ЄКПЛ та рішень 

Європейського суду з прав 

людини

справа “Трегубеко проти України” № 61333/00      
від 2 листопада 2004 року.



Застосування ЄКПЛ та рішень 

Європейського суду з прав 

людини

 справа “Мала проти України” № 4436/07            

від 17 листопада 2014 року.

 справа “Швидка проти України” № 17888/12       

від 30 січня 2015 року.



Д Я К У Ю !!

vig@scourt.gov.ua


