
 
Лекція 6 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

 

Тема лекції 1.6. Судові витрати  

 

План 

1. Поняття «судові витрати», їх види, розмір, порядок сплати та звільнення від сплати. 

2. Ціна позову.  

3. Розподіл та відшкодування витрат понесених у справі. 

 

Самостійна робота: 

1. Розподіл витрат у разі відмови від позову й укладання мирової угоди. 

2. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від 

їх сплати.  

3. Повернння судового збору. 
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1. Поняття «судові витрати », її види, розмір порядок сплати та звільнення від сплати 

  
Судові витрати - це грошові витрати, які пов'язані з розглядом справи в порядку 

цивільного судочинства і виконанням судового рішення. Метою встановлення інституту 

судових витрат є часткове відшкодування державі витрат на забезпечення діяльності судів. 

Зокрема, кошти судового збору після зарахування до спеціального фонду Державного бюджету 

України спрямовуються на зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення 

та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової 

влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, 

придбання та обслуговування комп'ютерної та копіювально-розмножувальної техніки, 

впровадження електронного цифрового підпису тощо. 

Відповідно до ч. 1 ст. 133 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та 

витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

Відповідно до ч. 2. ст. 133 Цивільного процесуального кодексу України, до витрат, 

пов’язаних з розглядом справи, належать витрати: 

1) на професійну правничу допомогу; 

2) пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 

експертизи; 

3) пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, 

забезпеченням доказів; 

4) пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або 

підготовки до її розгляду. 

Судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, 

за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених 

цим Законом (ст. 1 Закону України “Про судовий збір” 

Судові витрати виконують не лише компенсаційні функції. За їх допомогою держава 

стимулює осіб користуватися своїми процесуальними правами належним чином, а саме: не 

звертатися до суду з необґрунтованими вимогами, добровільно і своєчасно виконувати свої 

обов'язки. За загальним правилом, особі, якій відмовлено у задоволенні її вимог, судові витрати 

не відшкодовуються. Сторона, яка програла справу, відшкодовує іншій стороні всі понесені 

нею судові витрати. 

Процесуальний порядок визначення, сплати та інші питання, пов’язані з судовими витратами 

визначено Розділом I Главою 8 ЦПК.  Відповідно до ст. 133 ЦПК судові витрати складаються 

із судового збору і витрат, пов'язаних з розглядом справи. 

Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків 

надання правничої допомоги за рахунок держави. 

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають 

розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.  
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Для цілей розподілу судових витрат: 

- розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за 

представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи 

підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката 

визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі 

відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що 

сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 

- розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для 

надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання 

правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення 

відповідних витрат. 

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат 

учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та 

здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. 

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення 

справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. 

У разі недотримання вищезазначених вимог суд може, за клопотанням іншої сторони, 

зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами. 

Обов’язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання 

про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між 

сторонами. 

Витрати фізичних осіб, пов’язані з оплатою професійної правничої 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 (стаття 137 Цивільного 

процесуального кодексу України). 

Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін та їхніх 

представників, а також найманням житла, несуть сторони (ч. 1 ст.138 ЦПК). 

Стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, та її представникові сплачується 

іншою стороною 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 (ч. 2 статті 138 Цивільного процесуального кодексу України). 

 

Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та їхніх представників, 

що пов’язані з явкою до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

 Свідку у зв’язку з викликом до суду відшкодовуються витрати, що пов’язані з переїздом 

до іншого населеного пункту та наймом житла, а також виплачується компенсація за втрачений 

заробіток чи відрив від звичайних занять. 
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Компенсація за втрачений заробіток обчислюється пропорційно від розміру 

середньомісячного заробітку, а компенсація за відрив від звичайних занять - пропорційно від 

розміру мінімальної заробітної плати. 

Експерт, спеціаліст чи перекладач отримують винагороду за виконану роботу, 

пов’язану зі справою, якщо це не входить до їхніх службових обов’язків. Суми, що підлягають 

виплаті залученому судом експерту, спеціалісту, перекладачу або особі, яка надала доказ на 

вимогу суду, сплачуються особою, на яку суд поклав такий обов’язок, або судом за рахунок 

суми коштів, внесених для забезпечення судових витрат. 

У випадках, коли сума витрат на оплату послуг експерта, спеціаліста, перекладача, або 

витрат особи, яка надала доказ на вимогу суду, повністю не була сплачена учасниками справи 

попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми на користь 

спеціаліста, перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом 

відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених цим Кодексом. Суд має право 

накласти арешт на грошові кошти чи майно такої сторони в межах сум, присуджених до 

стягнення, в порядку, встановленому ЦПК для забезпечення позову. 

Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача 

має бути співмірним зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на 

виконання робіт. 

Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду 

справи. Особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати грошової 

компенсації своїх витрат, пов’язаних із наданням такого доказу. Розмір грошової компенсації 

визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних витрат. 

Розмір витрат, пов’язаних з проведенням огляду доказів за місцем їх знаходження, 

забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов’язаних з розглядом справи чи підготовкою 

до її розгляду, встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів. 

У випадках, коли сума витрат, пов’язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів 

за місцем їх знаходження, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, пов’язаних з 

розглядом справи чи підготовкою до її розгляду, повністю не була сплачена учасниками справи 

попередньо або в порядку забезпечення судових витрат, суд стягує ці суми зі сторони, 

визначеної судом відповідно до правил про розподіл судових витрат, встановлених ЦПК 

України. 

 

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 (ст.40 ЦПК України). 

Відповідно до ст.135 ЦПК України, суд може зобов’язати сторони внести на депозитний 

рахунок суду попередньо визначену суму судових витрат, пов’язаних з розглядом справи або 

певною процесуальною дією, про що постановляє ухвалу (забезпечення судових витрат). 

Суд може зобов’язати учасника справи, який заявив клопотання про виклик свідка, призначення 

експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування або огляд доказів 

за їх місцезнаходженням, попередньо (авансом) оплатити витрати, пов’язані з відповідною 

процесуальною дією. 

Правові засади справляння судового збору, платники, об'єкти і розміри ставок судового 

збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначаються 
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Законом України "Про судовий збір" від 8 липня 2011 р. № 3674-УІ. Згідно з цим Законом 

платниками судового збору є: громадяни України, іноземці, особи без громадянства, 

підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні 

особи - підприємці, які звертаються до суду. 

Розміри ставок судового збору встановлюються: у відповідному місячному розмірі 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому заява 

або скарга подається до суду; у відсотковому співвідношенні до ціни позову або у фіксованому 

розмірі. 

До витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, належать: 1) витрати на правову 

допомогу; 2) витрати сторін та їх представників, пов'язані з явкою до суду; 3) витрати, пов'язані 

із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів і 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. 

На відміну від розміру судового збору, розмір витрат, пов'язаних з розглядом судової справи, 

залежить від фактичних затрат, понесених при розгляді та вирішенні конкретної цивільної 

справи.  

 Порядок сплати судового збору. Об'єктом справляння судового збору в судах у порядку 

цивільного судочинства є процесуальні документи, чіткий і повний перелік яких встановлений 

ст. Законм України «Про судови збір». 

Основним об'єктом справляння судового збору є позовні заяви та інші заяви (наприклад заяви 

у справах окремого провадження, заяви про видачу судового наказу тощо), передбачені 

процесуальним законодавством. 

Судовий збір справляється також за подання до суду апеляційної та касаційної скарг на 

судові рішення, заяв про: перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами; 

скасування рішення третейського суду; видачу виконавчого документа на примусове виконання 

рішення третейського суду; перегляд судових рішень Верховним Судом та за видачу судами 

документів. 

За подання інших заяв і скарг судовий збір не сплачується. Це, зокрема: 

1) заяви про перегляд ВС судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань 

при вирішенні справи судом; 

2) заяви про скасування судового наказу; 

3) заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення; 

4) заяви про поворот виконання судового рішення; 

5) заяви про винесення додаткового судового рішення; 

6) заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому законом порядку безвісно 

відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш 

як три роки; 



7) заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або 

одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням; 

8) заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що 

загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку 

внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

9) заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 

недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 

10) заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності; 

11) заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

12) заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу; 

13) позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями 

чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або 

органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само 

незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, 

прокуратури або суду; 

14) заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі якщо представництво їх 

інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого 

надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України, та/або органи 

опіки та піклування, або служби у справах дітей (ч. 2 ст. З Закону № 3674-VI). 

Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю 

ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, 

передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у справі. 

Судовий збір може сплачуватися як у безготівковій, так і в готівковій формі виключно 

через установи банків чи відділення зв'язку та справляється за місцем розгляду справи. Судовий 

збір обчислюється у гривнях і копійках. За подання позовів, ціна яких визначається в іноземній 

валюті, судовий збір сплачується у гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної 

валюти, встановленого Національним банком України на день сплати. Документом про сплату 

судового збору є квитанція установи банку або відділення зв'язку, які прийняли платіж або 

платіжне доручення, підписане уповноваженою посадовою особою банку і скріплене печаткою 

установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення. Документ про сплату 

судового збору додається до позовної заяви, апеляційних і касаційних скарг на рішення суду, до 

інших заяв щодо здійснення судом певних дій, за які передбачено сплату судового збору. 

Особливості справлянь судового збору в окремих категоріях справ Судовий збір 

сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі залежно від ціни позову, вказаної 

заявником. Якщо визначена позивачем у позовній заяві ціна позову явно не відповідає дійсній 

вартості спірного майна або на момент пред'явлення позову встановити точну його ціну 

неможливо, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою 

недоплаченої або з поверненням переплаченої суми судового збору відповідно до ціни позову, 

встановленої судом у процесі розгляду справи. У випадку звернення до суду із заявою про 

збільшення позовних вимог або пред'явлення нових вимог особі треба сплатити недоплачену 

суму судового збору (частини 2-3 ст. 176 ЦПК). У разі зменшення розміру позовних вимог 

частина переплаченого судового збору повертається. 

З позовних заяв, що мають одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір 

сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового характеру, і за 



ставками, встановленими для позовних заяв немайнового характеру. Так, з позовної заяви про 

розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється як за розірвання 

шлюбу, так і за поділ майна. 

У випадках вибуття із справи первісного позивача і заміни його правонаступником 

судовий збір сплачується правонаступником, якщо збір не був сплачений первісним позивачем. 

Судовий збір за подання зустрічних позовних заяв, а також із заяв про вступ у справу 

третіх осіб із самостійними вимогами справляється на загальних підставах.  

За повторно подані позови, які раніше були залишені без розгляду, судовий збір 

сплачується знову на загальних підставах. При цьому, коли у зв'язку із залишенням позову без 

розгляду сума судового збору підлягала поверненню, але не була повернута, до повторно 

поданого позову додається первісний документ про сплату судового збору. 

У випадках виділення судом однієї або кількох з об'єднаних позовних вимог в окреме 

провадження судовий збір, сплачений за подання позову, не повертається і перерахунок його 

розміру не здійснюється. Після роз'єднання судом позовних вимог судовий збір повторно не 

сплачується. 

За подання позову разом кількома позивачами до одного або кількох відповідачів судовий 

збір обчислюється виходячи із загальної суми позову і сплачується позивачами пропорційно 

частці поданих кожним із них вимог окремим платіжним документом. 

Виходячи із загальної суми позову судовий збір справляється у таких випадках:  

- подання позову одним позивачем до кількох відповідачів;  

- об'єднання суддею в одне провадження кількох однорідних позовних вимог (ст. 6 Закону № 

3674-VI).  

У разі подання позовної заяви після подання заяви про забезпечення доказів або позову 

розмір судового збору зменшується на розмір збору, сплаченого за відповідну заяву про 

забезпечення доказів або позову (ч. 4 ст. 176 ЦПК). Крім того суд, враховуючи майновий стан 

сторони, своєю ухвалою може відстрочити або розстрочити сплату судового збору на 

визначений строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. Якщо в 

установлений судом строк судові витрати не будуть оплачені, заява залишається без розгляду 

(ст. 136 ЦПК) або витрати стягуються за судовим рішенням у справі у разі коли оплата судових 

витрат була відстрочена або розстрочена до ухвалення цього рішення. 

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону № 3674-УІ незадовільне матеріальне становище сторони 

також може бути підставою для зменшення судом розміру судового збору або звільнення від 

його сплати. 

Закон № 3674-УІ допускає можливість повного чи часткового повернення судового збору 

в таких випадках: 

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж 

встановлено законом; 

2) повернення заяви або скарги; 



3) відмови у відкритті провадження у справі; 

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, коли такі заяви або скарги залишені 

без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям позивача або за його клопотанням); 

5) закриття провадження у справі. 

Повернення сплаченої суми судового збору відбувається виключно за ухвалою суду. У 

випадку зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, 

ніж це встановлено законом, судовий збір повертається у розмірі зайво внесеної суми; в інших 

випадках -повністю. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, 

встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної 

фінансової політики. 

Від сплати судового збору, з метою забезпечення більш повного доступу фізичних та 

юридичних осіб до правосуддя, звільняються: 

1) позивачі - за позовами про стягнення заробітної плати і за іншими вимогами, що випливають 

із трудових правовідносин; 

2) позивачі - за подання позовів про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров'я, а також смертю фізичної особи; 

3) позивачі - за подання позовів про стягнення аліментів; 

4) особи, які страждають на психічні розлади, та їх представники-за подання позовів щодо 

спорів, пов'язаних з розглядом питань стосовно захисту прав і законних інтересів особи під час 

надання психіатричної допомоги; 

5) позивачі - за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок 

вчинення злочину; 

6) державні органи, підприємства, установи, організації, громадські організації та громадяни, 

які у випадках, передбачених законодавством, звернулися із заявами до суду щодо захисту прав 

та інтересів інших осіб, а також споживачі - за позовами, що пов'язані з порушенням їхніх прав; 

7) органи прокуратури - при здійсненні представництва інтересів громадян або держави в суді; 

8) Міністерство юстиції України - за подання позовів про відшкодування збитків, завданих 

Державному бюджету України внаслідок виконання рішень Європейського суду з прав людини, 

постановлених проти України; 

9) в інших випадках, передбачених ст. 5 Закону № 3674-VI. 

2. Ціна позову.  

Ціна позову - це грошове вираження майнових вимог позивача. Ціна позову визначається 

тільки щодо майнових вимог. Ціна позову складається з грошової суми в гривнях, яка 

відображає заявлену грошову матеріально-правову вимогу позивача до відповідача і 

визначається за правилами, встановленими ст. 176 ЦПК. 



Ціна позову як один із критеріїв обчислення розміру ставок судового збору обумовлена 

заявленою матеріально-правовою вимогою позивача до відповідача. 

Ціна позову визначається: 

1) у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується, чи оспорюваною сумою за 

виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному 

(безакцептному) порядку; 

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; 

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, що складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог. 

2. 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. 

3. У разі збільшення розміру позовних вимог або зміни предмета позову 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 закону. 

Судові експерти як особи, що надають публічні послуги під час виконання експертиз та 

експертних досліджень з оцінки майна, згідно з вимогами Закону України «Про запобігання 

корупції», зобов’язані вживати заходи із недопущення будь-якої можливості (підґрунтя) 

виникнення конфлікту інтересів щодо ціни позову. 

Дійсна вартість або ціна позову сьогодні може стати підґрунтям для конфлікту інтересів, 

оскільки правила визначені ст.176 Цивільного процесуального кодексу України, не визначають, 

за яким процедурами суддя (одноособово) або суд (колегіально) мають погодитися з тим, що 

ціна позову є правильною або відповідає дійсній вартості. 

Так, 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 із наступним стягненням недоплаченого або з 

поверненням переплаченого судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом при 

вирішенні справи (ч. 2 ст.176 ЦПК) 

Згідно зі ст. 632 Цивільного кодексу, «ціна в договорі встановлюється за домовленістю 

сторін; у випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які 

встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами 

місцевого самоврядування; зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках 

і на умовах, встановлених договором або законом; зміна ціни в договорі після його виконання 

не допускається; якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його 

умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи 

або послуги на момент укладення договору». 

Проведення експертиз, експертних досліджень з оцінки майна здійснюється на умовах і в 

порядку, передбачених Законом України «Про судову експертизу», з урахуванням 

особливостей, визначених Законом України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну 

оціночну діяльність в Україні» щодо методичного регулювання оцінки майна. 

Якщо законами або нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, 

договором на проведення оцінки майна або ухвалою суду не зазначено вид вартості, який 

повинен бути визначений у результаті оцінки, визначається ринкова вартість (ст. 9 Закону 

України «Про оцінку майна»). 

 

3.Розподіл та відшкодування витрат понесених у справі. 

 

Відповідно до с.141 ЦПК, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру 

задоволених позовних вимог. 

Інші судові витрати, пов’язані з розглядом справи, покладаються: 

1) у разі задоволення позову - на відповідача; 

2) у разі відмови в позові - на позивача; 

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених 

позовних вимог. 

При вирішенні питання про розподіл судових витрат суд враховує: 

1) чи пов’язані ці витрати з розглядом справи; 

2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору з урахуванням 

ціни позову, значення справи для сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути 

на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 

3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, 

зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження 

або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне 

завищення позивачем позовних вимог тощо; 

4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом 

під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялися. 

 Якщо сума судових витрат, заявлена до відшкодування, істотно перевищує суму, 

заявлену в попередньому (орієнтовному) розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь 

якої ухвалено рішення, у відшкодуванні судових витрат в частині такого перевищення, крім 

випадків, якщо сторона доведе, що не могла передбачити такі витрати на час подання 

попереднього (орієнтовного) розрахунку. 

Якщо сума судових витрат, заявлених до відшкодування та підтверджених відповідними 

доказами, є неспівмірно меншою, ніж сума, заявлена в попередньому (орієнтовному) 



розрахунку, суд може відмовити стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні 

судових витрат (крім судового збору) повністю або частково, крім випадків, якщо така сторона 

доведе поважні причини зменшення цієї суми. 

Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з 

другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли, пропорційно до 

задоволеної чи відхиленої частини вимог, а інша частина компенсується за рахунок держави у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Якщо обидві сторони звільнені від 

оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок держави у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

Якщо інше не передбачено законом, у разі залишення позову без задоволення, закриття 

провадження у справі або залишення без розгляду позову позивача, звільненого від сплати 

судових витрат, судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок держави у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Розмір витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, 

встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). 

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п’яти днів після 

ухвалення рішення суду за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила 

про це відповідну заяву. 

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається 

без розгляду. 

У випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами, або 

якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону 

судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.  

При частковому задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві 

сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, суд може зобов’язати сторону, на 

яку покладено більшу суму судових витрат, сплатити різницю іншій стороні. У такому випадку 

сторони звільняються від обов’язку сплачувати одна одній іншу частину судових витрат. 

Суд має право накласти арешт на грошові кошти чи майно сторони, на яку судовим 

рішенням покладено витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, 

експертів та проведенням експертизи; витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; у межах сум, присуджених до стягнення, в 

порядку, встановленому цим Кодексом для забезпечення позову. 

Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, 

стягуються на її користь із сторони, визначеної відповідно до вимог цієї статті, залежно від того 

заперечувала чи підтримувала така особа заявлені позовні вимоги. 

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не передаючи справи на новий розгляд, 

змінює рішення або ухвалює нове, цей суд відповідно змінює розподіл судових витрат. 

Судові рішення щодо відшкодування витрат на професійну правничу допомогу 

викликають жвавий інтерес як серед адвокатів так і серед їх клієнтів, адже саме в них 

вирішуються питання оплати роботи адвокатів, належність доказів на підтвердження таких 

витрат, а також у чому ж саме полягає правова допомога. 

 

Викладач ___________________Панченко Л.О. 
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