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осподарський процесуальний кодекс України в редакції, що уособлює
цілий етап втілення судової реформи в державі, викликав неоднозначну оцінку науковців та правників-практиків, а також суддів. І нема де правди подіти – негативних оцінок чи то сумнівів було більш, ніж схвальних
відгуків.
Як й все кардинально нове, що розроблене та прийняте у стислі строки,
новий ГПК вже зараз заклав необхідний базис для внесення змін і доповнень для доопрацювання нормативного акту в цілому.
Серед головних вад нового кодексу майже в один голос всі визначають
занадто докладну регламентацію окремих процедурних питань, що є потенційною причиною для втрати господарським провадженням притаманної
йому динамічності.
Чимало суперечок викликає введення у процес фігури свідка. За окремими оцінками при розгляді господарських справ небагато фактів може
бути підтверджено саме показами свідка. Процедура ж його залучення та
опитування в судовому процесі займає солідний проміжок часу, що впливає на загальний час розгляду справи.
Неоднозначні оцінки надані залученню у практику нового виду провадження, а саме наказного. Багато хто вважає, що був недостатньо вивчений
у цілому невдалий досвід судочинства цивільного, де ефективність наказного провадження була зафіксована на доволі низькому рівні.
Також, якщо не негативні враження, то сумніви є у спеціалістів що зміни вирішальної складової при визначенні юрисдикції суду – тут провідну
роль буде грати предметна складова, а не складова суб’єктна. Наразі неможливо якось це об’єктивно оцінити, певно це зараз просто незвично. До того ж слід мати на увазі розширення повноважень господарського суду.
Багато питань виникає щодо практичного застосування «адвокатської
монополії» і через це фактичного усунення від господарського процесу і
представництва в суді юридичних осіб корпоративних юристів. Тут справа
не тільки у значних грошових втратах підприємств, установ, організацій.
Тут мова йде про організацію роботи юридичних служб, а можливо і їх існування в цілому. Залучати адвокатів на постійну роботу не зможе майже
ніхто. А покладання повсякденної (а не тільки судової) практичної роботи
юриста підприємства, установи, організації на адвокатів (адвокатські контори) буде недоцільно і так само недешево.
Дуже неоднозначно оцінюються новели щодо відповідальності за зловживання процесуальними правами, оскільки подібного роду правові конструкції дуже легко в наших реаліях перетворюються на джерело тих самих
зловживань, проти яких вони в ідеалі були направлені.
4

Якщо оцінювати новий ГПК в цілому, то не можна не погодитися з тим,
що за великим рахунком кодекс орієнтований на створення такої собі ідеальної моделі судочинства і намагається «прилаштуватися» у певних правових стандартах та конструкціях, не враховуючи при цьому різноманіття
правових ситуацій.
Але, враховуючи об’єктивну правову реальність і, відповідно, нагальну
необхідність у таких змінах, можна вважати прийняття нового ГПК рухом
уперед. А вже його практичне застосування покаже чи були праві автори
законопроекту, чи навпаки, їх нинішні опоненти.
Враховуючи нову редакцію Кодексу, реформування судової системи у
цілому, вважаємо за доцільне при коментуванні статей не посилатися на
матеріали ВГСУ та ВСУ, що мали місце до набуття чинності цим Кодексом. Напрацювання судової практики і узагальнення її в сенсі наявних новацій ще попереду, а тому й будуть враховані у наступних редакціях і коментарях в порядку їх надходження.
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