ЗВІТ
про роботу судової палати
для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної
власності,
а також пов'язаних з антимонопольним та конкурентним
законодавством Касаційного господарського суду у складі
Верховного Суду у 2020 році

Навантаження судової палати для розгляду справ щодо захисту
прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з
антимонопольним та конкурентним законодавством
400

У 2020 році судова
палата функціонувала у
складі двох колегій
суддів,
що забезпечувало
належний та
своєчасний розгляд
спорів, розподілених та
переданих суддям
палати
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Кількість процесуальних звернень у 2020 році

Протягом 2020 року на
розгляді судової палати
перебувало
1867 касаційних,
апеляційних скарг та заяв,
з яких розглянуто 1678
процесуальних звернень

ЗАЛИШОК НА
КІНЕЦЬ РОКУ
10%

РОЗГЛЯНУТО
90%

Середнє навантаження на суддю становило 283
одиниці

Результати
перегляду
судовою
палатою
касаційних та апеляційних скарг свідчать про
переважно правильне застосування судами
першої
та
апеляційної
інстанцій
норм
матеріального права та відсутність порушень
норм процесуального права:
61 % постанов ухвалено із застосуванням статті
309 ГПК України

Результати перегляду судовою палатою
касаційних та апеляційних скарг
ст. 310 ГПК
України
25%

ст. 309 ГПК
України
61%

39 % постанов ухвалено на підставах, визначених
статтями 310–313 ГПК України, з яких:
25 % рішень повністю або частково скасовано з
передачею на новий розгляд або для продовження
розгляду;
7 % рішень повністю або частково скасовано з
ухваленням нового рішення у відповідній частині або
зміною рішення;
6 % постанов суду апеляційної інстанції скасовано
повністю або частково із залишенням в силі судового
рішення суду першої інстанції у відповідній частині;
1 % рішень повністю або частково скасовано із
закриттям провадження в справі.
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України
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ст. 311 ГПК
України
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На виконання Плану роботи Касаційного господарського
суду у складі Верховного Суду здійснено:
 аналіз судової статистики та судової практики
застосування господарськими судами законодавства
про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності,
антимонопольного та конкурентного законодавства
за 2019-2020 роки;

 аналіз застосування суддями судової палати статей
309–313 ГПК України.

 огляд правових позицій КГС з розгляду справ у спорах
про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності, а
також у спорах, пов'язаних із застосуванням
антимонопольного та конкурентного законодавства, за
2020 рік;

Протягом 2020 року судова палата публікувала інформацію про
результати розгляду судових справ, що мають суспільне значення, на
сторінці Facebook та вебсайті Верховного Суду

Упродовж 2020 року забезпечено організацію
участі суддів судової палати та працівників
управління у заходах, спрямованих на
формування позитивного іміджу суду в
суспільстві

Онлайн-дискусія "Концептуальні аспекти конкуренційноантимонопольної реформи", організована Американською торговельною
палатою в Україні
Онлайн-тренінг з права інтелектуальної власності (ІВ)
та його застосування на основі міжнародного досвіду
для українських суддів, проведений Центром вивчення
комерційного права Queen Mary University of London

Дякую за увагу!

