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Поняття та види судових витрат.
Судовий збір: порядок обчислення та сплати.
Витрати, що пов'язані з розглядом справи.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
Література:
Нормативна:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №
30. - Ст. 141.
2.
Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної
Ради. – 2004. - N 40-41, 42. - Ст.492 (з наступними змінами і доповненнями).
3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2002. № 21-22. - Ст. 135 (з наступними змінами і доповненнями).
4.
Кодекс адміністративного судочинства України// Відомості
Верховної Ради (ВВР). - 2005. - N 35-36. - N 37. - Ст. 446 (з наступними змінами і
доповненнями).
5.
Господарський процесуальний кодекс України// Відомості Верховної
Ради (ВВР). - 1992. - N 6. - Ст. 56 (з наступними змінами і доповненнями).
6. Закон України „Про судоустрій і статус суддів” // Відомості Верховної
Ради України. - 2010.- № 41-42, № 43, № 44-45.- Ст. 529. (з наступними змінами та
доповненнями).
7. Закон України “Про міжнародне приватне право” // Відомості Верховної
Ради України. - 2005.- № 32.- Ст. 422. (з наступними змінами та доповненнями).
8. Закон України “Про прокуратуру” // Відомості Верховної Ради
України. 2015. - № 2-3. – Ст. 12 (з наступними змінами та доповненнями).
9. Закон України ”Про міжнародні договори України” // Відомості
Верховної Ради. – 2004. - №50. - Ст.540.
10.
Закон України „Про третейські суди”// Відомості Верховної Ради
(ВВР). – 2004. - N 35. – Ст. 412 (з наступними змінами і доповненнями).
11. Закон України „Про нотаріат” // Відомості Верховної Ради (ВВР). –
1993. - N 39. – Ст. 383 (з наступними змінами і доповненнями).
12. Закон України „Про судовий збір” // Урядовий кур’єр. - N 141 від
04.08.2011 (з наступними змінами і доповненнями).
13.
Закон України „Про виконавче провадження” // Верховної Ради
(ВВР). – 1999. - N 24. – Ст. 207 (з наступними змінами і доповненнями).
14.
Закон України „Про судову експертизу” // Верховної Ради (ВВР). –
1994. - N 28. – Ст. 232 (з наступними змінами і доповненнями).

2

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування норм
цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої
інстанції" від 12.06. 2009 р. № 2// Вісник Верховного Суду України. - 2009. - № 8.
16. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про застосування
Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 г. № 9. //
Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах . ─ К.:Скіф,
2008 . ─ 350 с.
17.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у
цивільній справі» від 18.12.2009 р. №14 // Вісник Верховного Суду України. –
2010. - №1.
18. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм
цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі
до судового розгляду» від 12.06.2009 р. № 5. // Постанови Пленуму Верховного
Суду України у цивільних справах . ─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
19.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику
розгляду цивільних справ в апеляційному порядку» від 24.10.2008 р. №12 //
Вісник Верховного Суду України. – 2008. - №11.
20. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб,
розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»
від 21.12.2007 р. № 11// Постанови Пленуму Верховного Суду України у
цивільних справах . ─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
21.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про
позбавлення та поновлення батьківських прав» від 30.03.2007 р. № 3(з
наступними змінами) // Постанови Пленуму Верховного Суду України у
цивільних справах . ─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
22.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику
застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв
про забезпечення позову» від 22.12.2006 р. № 9 (з наступними змінами) //
Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах . ─ К.:Скіф,
2008 . ─ 350 с.
23.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб
державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження»
від 26.12.2003 р. № 14 // Постанови Пленуму Верховного Суду України у
цивільних справах . ─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
24.
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику
розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та
арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного
комерційного арбітражу на території України» від 24.12.1999 р. № 12.// Постанови
Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах . ─ К.: Скіф, 2008 . ─ 350
с.
25. Постанова Пленуму Верховного Суду України ”Про судову експертизу
в кримінальних і цивільних справах” від 30 травня 1997 р. №8 ( із змінами,

3

внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №15 від
25.05.98 ). // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах .
─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
26. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в
справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення” від 31 березня
1995 р. №5 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного
Суду України №15 від 25.05.98). // Постанови Пленуму Верховного Суду України
у цивільних справах . ─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
27. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику перегляду
судами у зв'язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у
цивільних справах, що набрали законної сили„ від 27 лютого 1981 р. № 1(із
змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України №
15 від 25.05.98). // Постанови Пленуму Верховного Суду України у цивільних
справах . ─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
28. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в
справах про виключення майна з опису„ від 27 серпня 1976 р. № 6 (із змінами,
внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України № 5 від
30.06.78, № 3 від 30.03.84, № 13 від 25.12.92, № 15 від 25.05.98).// Постанови
Пленуму Верховного Суду України у цивільних справах . ─ К.:Скіф, 2008 .─350 с.
29. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про судову практику в
справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним„ від 28
березня 1972 р. № 3 (із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму
Верховного Суду України № 13 від 29.11.74, № 4 від 24.04.81, № 3 від 30.03.84,
№ 13 від 25.12.92, № 15 від 25.05.98).// Постанови Пленуму Верховного Суду
України у цивільних справах . ─ К.:Скіф, 2008 . ─ 350 с.
Основна:
1. Цивільний процес: навч. посібник / за заг. ред. Кройтора В.А. Харк. нац. ун-т
внутр. справ. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2009. – 266 с.
2. Гражданский процесс: Учебное пособие. Изд. 5-е, перераб. и доп./ Под
редакцией доцента, к.ю.н. В.А. Кройтора. – Харьков: Эспада, 2010. – 272 с.
3. Штефан М.Й. Цивільний процес : Підручник . ─ К.:Вид. дім "Ін Юре",
2001 . ─ 696 с.
4. Проблемы науки гражданского процессуального права / В. В. Комаров,
В. А. Бигун, В. В. Баранкова; Под ред. проф. В. В. Комарова. – Харьков: Право, 2002.
5. Позовне провадження : моногр. / за ред. В. В. Комарова. –Х., 2011. – 552 с.
6. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі:
Науково-практичний посібник. (Серія: Процесуальні науки) – К.: Видавець Фурса
С.Я., КНТ, 2005.
7. Штефан О.О. Позовне провадження у справах з авторських і суміжних
правовідносин у цивільному судочинстві України. – К., 2003. – 236 с.
8. Кройтор В.А.Система принципів цивільного процесуального права //
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - № 42.
─ С. 15-22;

4

9. Степаненко Т.В. Нові позови в цивільному процесі (поняття, класифікація
та значення) // Право і безпека. – 2004. – Т.3. - № 3 (3) . ─ С. 143-147.
10. Ясинок М. М., Кройтор В. А. Принципи усності, безпосередності та
безперервності в цивільному судочинстві: Монографія. – Харків. : Еспада, 2007. –
152 с.
11. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і
юрид. практики України. – 1995. – № 2.
12. Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і
юрид. практики України. – 1995. – № 3.
13. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального
законодавства / За заг. ред. П.І. Шевчука. – К.: Ін Юре, 2002. – (Сер. „Б-ка судді”).
– 416 с.
14. Питання цивільного процесу у практиці Верховного Суду України
(1961–2011 рр.) / В. В. Комаров. – Х., 2011. – 536 с.
15. Кройтор В.А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практическое пособие.
– 4-е изд., испр. и доп. – Харьков: Эспада, 2003.
16. Питання цивільного права і процесу в практичній діяльності органів
внутрішніх справ: посібник / О.І. Антонюк та ін.; за заг. ред. Г.О. Пономаренко та
В.А. Кройтора. - Х.: Вид-во ХНУВС, 2009. - 144 с.
Додаткова:
1. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. 100 образцов заявлений в суд по семейным
делам. Научно-практическое пособие. Серия «Практика и закон». – Х. : Юр свит, 2005.
2. Сапейко Л.В. Проблема визначення обов’язків осіб, які беруть участь у
справі // Право і безпека. – Харків. - 2009. – № 1. ─ С. 205 - 211.
3. Аветисян Р.Н., Кройтор В.А. Зразки позовних заяв за сімейними справам.
Науково-практичний посібник. Серія «Практика і закон». – Харків: Юр свит, 2006.
4. Бородин М., Кройтор В. Судебные и арбитражные расходы. – Х. : АО
“БизнесИнформ”, 1997.
5. Бортнік О.Г. Реалізація принципу диспозитивності в цивільному процесі
закордонних країн та України (порівняльно-правовий аспект) // Вісник
Національного університету внутрішніх справ. – 2004. – Вип. 26. – С.265-271.
6. Кройтор В.А. Проблеми доступності цивільного судочинства в Україні у
зв’язку з реальним закріпленням принципу змагальності // Право і безпека. – 2004.
– Т.3. - №1. – С.98-101.
7. Сапейко Л.В. Участь малолітніх та неповнолітніх осіб у цивільному
процесі // Право і безпека. – Харків. - 2010. – № 1 (33). ─ С. 157 - 161.
8. Фурса С.Я. Окреме провадження у цивільному процесі: Навч. посіб. – К.,
1999.
9. Кройтор В.А. Оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими
обставинами з мотивів застосування судом (судами ) касаційної інстанції одного й
того самого положення закону// Вісник Харківського національного університету
внутрішніх справ . - 2010 . - № 2 (№ 49) . ─ С.192-199.

5

10. Проблеми застосування КАС України, ЦПК України та ГПК України:
Матеріали науково-практичного семінару, 19 березня 2008 року. – Х.: ХНУВС,
2008.

Текст лекції
1. Поняття та види судових витрат
Судові витрати – це витрати, пов’язані з вирішенням цивільної справи у суді, що
покладаються законом на сторони та інших осіб, зацікавлених у результаті розгляду
справи.
Інститут судових витрат зародився ще у Стародавньому Римі. Так, уперше були
встановлені судові мита на покриття судових витрат при переході від формулярного до
ектраординарного цивільного процесу у класичну епоху (перші три століття н. е. – період
класичного римського права) 1.
У дореволюційній Росії порядок розгляду і вирішення цивільних справ у
дореволюційних судах визначався Статусом цивільного судочинства 1864 р. Відповідно до
Статуту в обов’язок приватних осіб, що звертаються за судовим захистом, входила сплата
різних мит і збитків. Характерною рисою були їхня численність і великі розміри.
По судових витратах закон допускав одне виключення з загального правила,
засноване на праві бідності, що встановлювалося судом. Умовою для визнання особою права
бідності було недостатність коштів на ведення справи. Провадження про право бідності
передувало розгляду власне самої справи. Особа, за якою визнавалося право бідності,
тимчасово звільнялася від внеску судових витрат. Іншими словами, особа, що просила про
визнання за нею права бідності, не звільнялася від сплати судових витрат, а одержувала
тільки відстрочку по їхній сплаті 2.
Судові витрати визначають фактичну доступність звернення до суду за судовим
захистом, а відповідно, і можливість захисту суб’єктивних прав і охоронюваних законом
інтересів у порядку цивільного судочинства 3.
Процесуальний інститут судових витрат виконує дві функції: компенсаційну
(відновлювальну) та превентивну (попереджувальну).
Перша має місце, коли за рахунок судових витрат компенсуються витрати, що несе
держава у зв’язку з відправленням правосуддя в цивільних справах, а також витрати
добросовісних суб’єктів цивільних правовідносин. Утім, судові витрати лише частково
компенсують ті видатки, що несе держава на здійснення правосуддя, що обумовлюється
доступністю судового захисту. У Державному бюджеті України окремо визначаються
видатки на утримання судів. Крім того, відповідно до положення ст. 87 Бюджетного кодексу
1

Подопригора A.A. Основы римского гражданского права: Учеб.пособие для студентов юрид. вузов и
факультетов. – 2-е изд., перераб. – К.: Вентури, 1995. – С. 50.
2
Богля С.С. Судові витрати в цивільному судочинстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук
: спец. 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / С.С. Богля. –
Х., 2005. – С. 9.
3
Див. детальніше: Кройтор В. А. Защита прав и интересов в суде: Научно-практ. пособие. – 4-е изд., испр. и доп.
– Х.: Эспада, 2003.
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України до видатків, що здійснюються виключно з Державного бюджету України належать
видатки на судову владу. Виділені кошти, що складають прямі витрати держави на
правосуддя, витрачаються на виплату заробітної плати суддям і персоналу судів, утримання
та ремонт приміщень, придбання устаткування й інвентарю, задоволення потреб у
канцелярських виробах, покриття поштових витрат і на інші цілі.
Друга функція виявляється у попередженні необґрунтованих звернень за судовим
захистом і необґрунтованого ухилення від виконання цивільно-правових, сімейних, трудових
та інших обов’язків. Тобто інститут судових витрат є своєрідним фільтром, що утримує від
необґрунтованого звернення до суду.
В законотворчій практиці європейських країн спостерігається дві основні тенденції
щодо інститут судових витрат: відповідно до першої частина судових витрат сплачується
авансом при зверненні до суду, відповідно до другої – судові витрати або взагалі не
сплачуються, або сплачуються стороною, проти якої постановлене рішення після розгляду
справи. Як приклад, новий ЦПК Франції відмовився від необхідності сплати судових витрат
при зверненні до суду. Так, відповідно до ст. 696 судові витрати стягуються зі сторони,
проти якої винесено рішення, якщо тільки суддя мотивованою постановою не зобов’яже їх
сплатити, повністю або частково іншу сторону. Їх розмір визначається в рішенні суду, на
підставі якого вони стягуються (ст. 701) 4.
Судові витрати у цивільних справах достатньо значні, але більшу їх частину бере на
себе держава. У багатьох категоріях справ сторони взагалі звільняються від сплати судових
витрат. Так, наприклад, згідно з ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір», судовий збір
не справляється за подання заяви про винесення додаткового судового рішення; позовної
заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконним рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу державної влади, органи влади АРК або органу місцевого
самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями,
діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду.
У цивільних справах судові витрати складаються з судового збору і витрат,
пов’язаних з розглядом справи (ст. 79 ЦПК України ). У свою чергу до витрат, пов’язаних з
розглядом судової справи, належать:
1) витрати на правову допомогу;
2) витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду;
3) витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням
судових експертиз;
4) витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та
вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи;
5) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.
Можливо виділити 4 стадії регулювання судових витрат – 1) несення; 2) визначення; 3)
розподіл; 4) стягнення.
На першій стадії визначається фактичне витрачання суб’єктом грошових коштів (сплата
судового збору; гонорару адвокату тощо).
На другій стадії здійснюється перевірка судових витрат судом з точки зору їх дійсності,
належності та допустимості.
На третій стадії з’ясовується, з якої сторони судові витрати будуть стягнуті.
4

Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія / В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В.
Баранкова та ін.; За заг. ред. професора В.В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – С. 716.
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На четвертій стадії визначається порядок стягнення судових витрат (момент стягнення,
спосіб) 5.
2. Судовий збір: порядок обчислення та сплати
Судовий збір – збір, що справляється на всій території України за подання заяв,
скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових
витрат.
За рахунок стягнення судового збору частково відшкодовуються затрати держави на
здійснення правосуддя з цивільних справ, у тому числі витрати на утримання судових
органів. Відповідно до ч. 2 ст. 79 ЦПК України розмір судового збору, порядок його сплати і
звільнення від сплати встановлюються законом. На сьогоднішній день правові засади
справляння судового збору, платників, об’єкти та розміри ставок судового збору, порядок
сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору регулюється Законом України
«Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-VІ. Судовий збір справляється: за подання до
суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.; за подання
до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового
рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення
третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;
за видачу судами документів; у разі ухвалення судового рішення, передбаченого цим
Законом.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про судовий збір» встановлюються наступні
розміри ставок судового збору:
За подання до суду:
позовної заяви немайнового характеру

1 розмір мінімальної заробітної плати

3) заяви про вжиття запобіжних заходів та 0,5 розміру мінімальної заробітної плати
забезпечення позову; заяви про видачу
виконавчого документа на підставі
рішення іноземного суду; заяви про
скасування рішення третейського суду;
заяви про видачу виконавчого документа
на примусове виконання рішення
третейського суду; заяви про роз’яснення
судового рішення
4) апеляційної скарги на рішення суду;
110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при
апеляційних скарг у справі про
поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
банкрутство; заяви про перегляд судового
рішення у зв’язку з нововиявленими
обставинами
5) касаційної скарги на рішення суду;
120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при
касаційних скарг у справі про банкрутство поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
5

Гражданское процессуальное право России: Учебник для вузов / П.В. Алексий, Н.Д. Эриашвили, В.Н. Галузо и
др.; Под ред. проф. П.В. Алексия, проф. Н.Д. Амаглобели. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 119–120.
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6) заяви про перегляд судових рішень
Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при
поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

1 розмір мінімальної заробітної плати
7) апеляційної і касаційної скарги на
ухвалу суду; заяви про приєднання до
апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу
суду
8) заяви про затвердження плану санації до 2 розміри мінімальної заробітної плати
порушення провадження у справі про
банкрутство
9) заяви про порушення справи про
банкрутство

10 розмірів мінімальної заробітної плати

2 розміри мінімальної заробітної плати
10) заяви кредиторів, які звертаються з
грошовими вимогами до боржника після
оголошення про порушення справи про
банкрутство, а також після повідомлення
про визнання боржника банкрутом; заяви
про визнання правочинів (договорів)
недійсними та спростування майнових дій
боржника в межах провадження у справі
про банкрутство; заяви про розірвання
мирової угоди, укладеної у справі про
банкрутство, або визнання її недійсною
3. За подання до адміністративного суду:
1) адміністративного позову:
майнового характеру, який подано:
суб’єктом владних повноважень,
юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1
розміру мінімальної заробітної плати

фізичною особою або фізичною особою - 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4
підприємцем
розміру мінімальної заробітної плати та не
більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати
немайнового характеру, який подано:
1 розмір мінімальної заробітної плати
суб’єктом владних повноважень,
юридичною особою або фізичною особою
- підприємцем
фізичною особою

0,4 розміру мінімальної заробітної плати

2) апеляційної скарги на рішення суду,
заяви про приєднання до апеляційної

110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при
поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги
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скарги на рішення суду, заяви про
перегляд судового рішення у зв’язку з
нововиявленими обставинами
3) касаційної скарги на рішення суду,
120 відсотків ставки, що підлягала сплаті при
заяви про приєднання до касаційної скарги поданні позовної заяви
на рішення суду
4) заяви про перегляд судового рішення
Верховним Судом України

130 відсотків ставки, що підлягала сплаті при
поданні позовної заяви, іншої заяви та скарги

1 розмір мінімальної заробітної плати
5) апеляційної і касаційної скарги на
ухвалу суду; заяви про приєднання до
апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу
суду
6) заяви про забезпечення доказів або
позову, заяви про видачу виконавчого
документа на підставі рішення іноземного
суду, заяви про зміну чи встановлення
способу, порядку і строку виконання
судового рішення
Особливістю судового збору як обов’язкового платежу на відміну від податку є те, що
він стягується одноразово у зв’язку з реалізацією особою права на звернення до суду за
судовим захистом.
Необхідність сплати судового збору певною мірою дисциплінує учасників цивільного
обороту, стимулює добросовісне і своєчасне виконання ними своїх обов’язків; попереджає
подання заздалегідь необґрунтованих позовів.
За способом обчислення судовий збір поділяється на простий і пропорційний.
Простий обчислюється у твердих ставках, а пропорційний – у пропорційному
співвідношенні до ціни позову.
Ціна позову – це грошовий еквівалент майнових претензій позивача. Ціна позову є
інститутом позовного провадження, що характеризує вартісне грошове вираження предмету
спору в цивільній справі. Згідно зі ст. 80 ЦПК України ціна позову визначається:
1) у позовах про стягнення грошових коштів – сумою, яка стягується;
2) у позовах про визнання права власності на майно або його витребування – вартістю
майна;
3) у позовах про стягнення аліментів – сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за
шість місяців;
4) у позовах про строкові платежі і видачі – сукупністю всіх платежів або видач, але
не більше ніж за три роки;
5) у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі – сукупністю платежів або
видач за три роки;
6) у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач – сумою, на яку
зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік;
7) у позовах про припинення платежів або видач – сукупністю платежів або видач, що
залишилися, але не більше ніж за один рік;
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8) у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди)
житла – сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що
залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
9) у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам
на праві приватної власності, – дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно,
що належить юридичним особам, – не нижче його балансової вартості;
10) у позовах, які складаються з кількох самостійних вимог, – загальною сумою всіх
вимог.
Якщо визначена позивачем ціна позову вочевидь не відповідає дійсній вартості
спірного майна або на момент пред’явлення позову встановити точну його ціну неможливо,
розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченого або з
поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом
при вирішенні справи.
У разі збільшення розміру позовних вимог або пред’явлення нових вимог несплачену
суму судового збору належить сплатити до звернення в суд з відповідною заявою. У разі
зменшення розміру позовних вимог питання про повернення суми судового збору
вирішується відповідно до ч. 1 ст. 83 ЦПК України.
Слід вказати, що у ціну позову не повинні включатися судові витрати на оплату
правової допомоги, витрати на проїзд позивача, свідка до місця розгляду справи і т. ін. Ціну
позову визначає позивач при поданні позовної заяви. За правилом ст. 119 ЦПК України
позовна заява повинна містити ціну позову щодо вимог майнового характеру.
3. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи
Відповідно до ч. 3 ст. 79 ЦПК України до витрат, пов’язаних зрозглядом судової
справи, належать:
1) витрати на правову допомогу;
2) витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду;
3) витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням
судових експертиз;
4) витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження та
вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи;
5) витрати, пов’язані з публікацією в пресі оголошення про виклик відповідача.
Витрати на правову допомогу – це витрати, що пов’язані з оплатою юридичної
допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права. Відповідно до ст. 84 ЦПК України
витрати, пов’язані з оплатою правової допомогиадвоката або іншого фахівця в галузі права,
несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги. Витрати фізичних
осіб, пов'язані з оплатою правової допомоги при розгляді судом справ про оголошення
померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або
дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного нещасного випадку, або інших
обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, несуть
юридичні особи, на території яких мав місце нещасний випадок внаслідок таких
надзвичайних ситуацій. Граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу
встановлюється законом.
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До набрання чинності відповідного закону граничний розмір компенсації витрат на
правову допомогу встановлюється Постановою Кабінету Міністрів України «Про граничні
розміри компенсації витрат, пов‘язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і
порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27 квітня 2006 року № 590.
У п. 1 додатку до цієї Постанови встановлено такі граничні розміри витрат,
пов‘язаних з правовою допомогою стороні, на користь якої ухвалене судове рішення:
1) якщо компенсація сплачується іншою стороною – вони не можуть перевищувати
суму, яка обчислюється виходячи з того, що зазначеній особі виплачується 40 % розміру
мінімальної заробітної плати за годину її роботи;
2) якщо компенсація відповідно до закону сплачується за рахунок держави – вони не
можуть перевищувати суму, яка обчислюється виходячи з того, що особі, яка надає правову
допомогу, виплачується 5 % розміру мінімальної заробітної плати за повний робочий день.
Витрати фізичних осіб, пов’язані з оплатою правової допомоги при розгляді судом
справ про оголошення померлою фізичної особи, яка пропала безвісти за обставин, що
загрожували їй смертю або дають підстави вважати фізичну особу загиблою від певного
нещасного випадку, або інших обставин внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру, несуть юридичні особи, на території яких мав місце нещасний
випадок внаслідок таких надзвичайних ситуацій (ч. 3 ст. 84 ЦПК України).
Судовою палатою у господарських справах Верховного Суду України було
відзначено, що судові витрати за участь адвоката при розгляді справи підлягають сплаті
лише в тому разі, якщо вони сплачені адвокату стороною, якій такі послуги надавалися, та їх
сплата підтверджується відповідними фінансовими документами. Стягнення ж суми в
рахунок майбутньої їх оплати у вигляді судових витрат чинним законодавством не
передбачено 6.
За ст. 85 ЦПК України витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту
сторін та їх представників, а також найманнямжитла, несуть сторони.
Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачуються
іншою стороною добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація
за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять. Компенсація за втрачений заробіток
обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив
від звичайних занять – пропорційно від розміру мінімальної заробітної плати.
Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їх
представників, що пов’язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до п. 2 додатку до Постанови Кабінету Міністрів України «Про граничні
розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і
порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27 квітня 2006 року № 590 розміри
компенсації за втрачений заробіток у зв’язку з явкою до суду стороні, на користь якої
ухвалено рішення, та її представникові обчислюється за кожну годину пропорційно до
середньої заробітної плати особи, розрахованої за правилом абз. 3 п. 2 Порядку обчислення
середньої заробітної плати, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995
р. № 100.
Середньомісячна заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за останніх два
календарних місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.
6
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Працівникам, які пропрацювали на підприємстві, в установі, організації менше двох
календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично
відпрацьований час.
Для визначення розміру компенсації за відрив від звичайних занять у зв’язку з явкою
до суду стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові за основу
береться розмір мінімальної заробітної плати.
У п. 2 додатку до зазначеної Постанови зазначено, що загальний розмір виплати
компенсації за втрачений заробіток не може перевищувати суму, розраховану за
відповідний час, виходячи із трикратного розміру мінімальної заробітної плати.
Граничний розмір компенсації за відрив від звичайних занять не може перевищувати
розмір мінімальної заробітної плати, обчислений за фактичні години відриву від звичайних
занять (п. 3 додатку до Постанови).
У відповідності до ст. 86 ЦПК України витрати, пов’язані з переїздом до іншого
населеного пункту свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, найманням ними
житла, а також проведеннямсудовихекспертиз, несе сторона, яка заявила клопотання про
виклик свідків, залучення спеціаліста, перекладача та проведення судової експертизи.
Кошти на оплату судової експертизи вносяться стороною, яка заявила клопотання про
проведення експертизи. Якщо це клопотання заявлено обома сторонами, витрати на її оплату
несуть обидві сторони порівну. У разі не оплати судової експертизи у встановлений судом
строк суд скасовує ухвалу про призначення судової експертизи.
Добові (у разі переїзду до іншого населеного пункту), а також компенсація за
втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять свідкам, спеціалістам, перекладачам,
експертам сплачуються стороною, не на користь якої ухвалено судове рішення. Компенсація
за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру середньомісячного заробітку,
а компенсація за відрив від звичайних занять – пропорційно від розміру мінімальної
заробітної плати. У такому самому порядку компенсуються витрати на оплату послуг
експерта, спеціаліста, перекладача.
Якщо у справах окремого провадження виклик свідків, призначення експертизи,
залучення спеціалістів здійснюються за ініціативою суду, а також у випадках звільнення від
сплати судових витрат або зменшення їх розміру відповідні витрати відшкодовуються за
рахунок Державного бюджету України.
Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів,
перекладачів та проведенням судових експертиз, установлюється Кабінетом Міністрів
України. Відповідно до п. 2–4 додатку до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних
справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави» від 27 квітня 2006 року № 590 загальний
розмір виплати компенсації за втрачений заробіток свідків, спеціалістів, перекладачів та
експертів у зв’язку з їх явкою до суду, а також оплати послуг спеціаліста, перекладача не
може перевищувати суму, розраховану за відповідний час виходячи із трикратного розміру
мінімальної заробітної плати; а за відрив цих осіб від звичайних занять – розміру мінімальної
заробітної плати, обчисленого за фактичні години відриву від звичайних занять.
Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних із проведенням судової експертизи,
не може перевищувати нормативну вартість проведення відповідних видів судової
експертизи у науково-дослідних установах Міністерства юстиції України.
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Згідно зі ст. 87 ЦПК України витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх
місцезнаходженням та вчиненням інших дій,необхідних для розгляду справи 7, несе
сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих дій. Якщо клопотання про вчинення
відповідних дій заявлено обома сторонами, витрати на них несуть обидві сторони порівну.
Граничний розмір компенсації витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за їх
місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи,
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Згідно із п. 5 додатку до Постанови Кабінету Міністрів України «Про граничні розміри
компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок
їх компенсації за рахунок держави» від 27 квітня 2006 року № 590 граничний розмір таких
витрат не може перевищувати 50 % розміру мінімальної заробітної плати за сукупність дій,
необхідних для розгляду справи.
4. Розподіл судових витрат між сторонами
Під розподілом судових витрат слід розуміти визначення сторони, з якої після
розгляду справи і ухвалення судового рішення будуть стягнуті судові витрати.
Розподіл судових витрат між сторонами здійснюється відповідно до ст. 88 ЦПК
України. Стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони
понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено
частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру
задоволених позовних вимог, а відповідачеві – пропорційно до тієї частини позовних
вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.
Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових
витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли,
пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Якщо обидві сторони звільнені від
оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового
збору, він стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи
відхиленої частини вимог.
У разі залишення позову без задоволення, закриття провадження у справі або
залишення без розгляду позову позивача, звільненого від оплати судових витрат, судові
витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави.
Якщо суд апеляційної, касаційної інстанції чи Верховний Суд України, не передаючи
справи на новий розгляд, змінює рішення або ухвалює нове, суд відповідно змінює розподіл
судових витрат.
Існують певні особливості розподілу судових витрат у випадку відмови від позову і
укладення мирової угоди. Так, відповідно до ст. 89 ЦПК України у разі відмови позивача від
позову понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати відповідача за
його заявою стягуються з позивача. Однак якщо позивач не підтримує своїх вимог унаслідок
задоволення їх відповідачем після пред’явлення позову, суд за заявою позивача присуджує
стягнення всіх понесених ним у справі витрат з відповідача.
7
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Якщо сторони під час укладення мирової угоди не передбачили порядку розподілу
судових витрат, кожна сторона у справі несе половину судових витрат.
В інших випадках закриття провадження у справі, а також у разі залишення заяви без
розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію понесених ним витрат,
пов’язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.
5. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.
Заходами процесуального примусу є встановлені ЦПК процесуальні дії,
що
застосовуються судом до осіб, які порушують встановлені в суді
правила
або
протиправно перешкоджають здійсненню цивільного судочинства.
Заходи процесуального примусу застосовуються судом негайно після вчинення
порушення шляхом постановлення ухвали.
Відповідно до ст. 91 ЦПК України заходами процесуального примусу є:
1) попередження;
2) видалення із залу судового засідання;
3) тимчасове вилучення доказів для дослідження судом;
4) привід.
До однієї особи не може бути застосовано кілька заходів процесуального примусу за
одне й те саме правопорушення.
Зазначені вище заходи процесуального примусу здійснюються в порядку,
передбаченому Главою 9 Розділу І ЦПК України.

