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Олеся ГОНТАР, 
юрист практики 
міжнародного арбітражу 
ЮФ Sayenko Kharenko

В цілому, участь представників 
бізнесу у здійсненні правосуддя 
може підвищити рівень довіри до 
судової системи України. Однак по-
стають питання щодо практичної 
реалізації цього задуму. Зокрема, 
в частині визначення статусу при-
сяжних, які виконуватимуть функ-
ції суддів, з огляду на Конституцію 
України, забезпечення системи 
відбору кандидатів, з урахуванням 
думки представників усіх індустрій 
та виключенням корупційних ризи-
ків тощо. Окрім цього, вбачається 
за необхідне переглянути позицію 
щодо введення нового інституту 
виключно у ВГСУ чи ВСУ, що сут-
тєво обмежить сторони у розгляді 
спору за запропонованим підходом 
на етапі дослідження фактичних 
обставин справи в судах нижчих 
інстанцій.
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Олеся ГОНТАР, 

Дмитро ДОНЕНКО, 
старший юрист 
Адвокатського 
об’єднання «ENGARDE»

Тут мова йде про те, що замість 
того, щоб наводити лад в чинній 
системі, пропонується на базі ви-
щих судів створити нову систему, 
яка конкуруватиме з тією, що вже 
існує, за повноваження та компе-
тенцію. До того ж вбачається, що 
така нова структура зі своїми ке-
рівниками та президією буде непід-
контрольна державі, але діятиме 
від її імені. Приватні особи при-
значатимуть присяжних, а також 
де факто прийматимуть рішення 
від імені держави. Держава ж при 
цьому втратить будь-який конт-
роль і нестиме лише відповідаль-
ність. Я не можу назвати це нічим 
іншим, ніж спробою перерозподі-
лити повноваження у судовій владі. 
Не треба створювати нові інститу-
ти, потрібно навести лад в тих, що 
вже існують. 
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За минулий рік у рейтингу при-
вабливості країн світу International 
Business Compass за 2015 рік, опуб-
лікованому компанією BDO, Украї-
на піднялася на 20 позицій (пере-
містившись на 89 зі 109 місця (у 
2014 р.)), але національні економі-
сти продовжують нарікати на низь-
кий рівень інвестиційної привабли-
вості держави. Задля того, щоб до 
2036 р. досягти економічного рів-
ня одного з найближчих сусідів – 
Польщі, Україні потрібно від 120 до 
200 млрд доларів. На переконання 
фахівців, з якими вдалося поспіл-

куватися «ЮГ», бажану суму таки 
можна було б отримати від інозем-
них інвесторів. Однак останні чо-
мусь не поспішають вкладати кош-
ти в українську економіку. 

У відсутності інвестиційної при-
вабливості держави багато хто ла-
ден звинувачувати вітчизняні суди. 
Мовляв, і ситуація у нас сприят-
лива, і бізнес дерегульований, од-
нак через тотальну недовіру до 
Феміди закордонні підприємці не 
мають впевненості щодо збере-
ження своїх коштів. На користь 
цієї позиції свідчить і заява керу-
ючого партнера інвесткомпанії 
Capital Times Еріка Наймана, який 
ще минулого року говорив про те, 
що інвестори очікують на реальні 

реформи судової системи та си-
лового блоку (прокуратура, МВС, 
Антикорупційне бюро тощо), які 
наразі активно  впроваджуються.

Про недовіру до національної 
судової системи зазначають і віт-
чизняні юристи. «Незважаючи 
на те, що українські суди, з пози-
ції світового досвіду, є достатньо 
швидким і дешевим механізмом 
вирішення спорів, вони не можуть 
забезпечити передбачуваності 
судових рішень та захисту права 
власності», – підкреслює юрист 
Дмитро Доненко у коментарі «ЮГ. 
З ним погоджується і його коле-
га Олеся Гонтар, яка закликає до 
обережності у впроваджені інсти-
туту представників бізнесу в націо-

нальне судочинство. Її підтримує 
знаний конституційник Микола 
Козюбра, зазначаючи, що госпо-
дарські суди взагалі мають бути 
ліквідовані.

А ось суддя Олексій Євсіков пе-
реконаний, що ставити питання 
про залежність інвестиційної при-
вабливості країни виключно від 
судів чи від виконання судових рі-
шень – неправильно. Інвестиційна 
привабливість – це складна інсти-
туціональна економічно-правова 
категорія. Її формування почина-
ється з розробки й подальшої реа-
лізації складної та багатопланової 
стратегічної державної програми. 

Тож, хто з фахівців має рацію, 
вочевидь, побачимо згодом. 

Від чого залежить інвестиційний клімат в Україні: погляд експертів

Не судом єдиним

Катерина БЄЛЯЄВА, 
журналіст «Юридичної Газети»

Микола КОЗЮБРА, 
завідувач кафедри 
НУ «Києво-Могилянська 
академія», суддя КСУ 
у відставці

У створенні арбітражу я не ба-
чу нічого такого, що суперечило б 
Конституції. Але постає питання – 
де? Скажімо, якщо розглядати гос-
подарські суди, то я ставлюсь до 
них з дуже великим сумнівом. На 
мою думку, вони мали б бути лік-
відовані. Ніде в Європі немає вер-
тикалі господарських судів. Так, в 
деяких країнах є торгові або ко-
мерційні суди, однак це виключ-
но суди першої інстанції. Якщо ж 
з’являється необхідність оскаржен-
ня їхнього рішення, справа роз-
глядається за цивілістичною про-
цедурою. Тому, якщо створювати 
арбітражі в Україні на базі судів, 
це мають бути лише суди першої 
інстанції.
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Олексій ЄВСІКОВ, 
суддя-спікер, заступник 
секретаря першої 
судової палати ВГСУ 

Говорити про повну недовіру до 
господарських судів без серйозних 
і неупереджених досліджень – не 
зовсім некоректно. А ідея створити 
систему, в якій комерційні спори 
разом із суддями розглядатимуть 
присяжні (наприклад, обрані з біз-
несового середовища самими під-
приємцями), – лише одна з-поміж 
тих, що спрямовані на покращення 
якості правосуддя. Сама ідея має 
право на життя, однак, на моє пере-
конання, відповідна модель розгля-
ду комерційних спорів може бути 
реалізована виключно в суді пер-
шої інстанції, де встановлюються 
факти, досліджуються докази та їм 
надається відповідна правова оцін-
ка. Касаційний суд – це суд права, а 
не факту. Залучення присяжних на 
стадії касаційного провадження не 
вбачається доречним. 
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