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АНОТАЦІЯ 

 

Колісник С.А. Витрати, пов’язані із розглядом справ адміністративними 

судами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет, Запоріжжя, 

2021. 

У дисертації досліджуються наявні в процесуальній науці підходи до 

визначення ознак,  сутності, понять та юридичної природи судових витрат, 

судового збору та витрат, пов'язані із розглядом справ. 

Окреслено основні ознаки та функції судових витрат, судового збору та 

витрат, пов'язані із розглядом справ. Розкрито зміст ознак та функцій 

зазначених категорій. На цій основі відмежовано судовий збір та витрати, 

пов'язані із розглядом справ, в адміністративному судочинстві.  

Проаналізовано наявні в процесуальній науці підходи до визначення 

ознак,  сутності, понять та юридичної природи витрат, пов'язані із розглядом 

справ в адміністративному судочинстві 

Виявлено  основні та додаткові ознаки витрат, пов'язані із розглядом 

справ в адміністративних судах : матеріальний характер та грошовий вираз; 

пов’язаність із вирішенням публічного спору; тягар виплат покладається на 

сторони у справі; визначеність законодавством форми та способів понесення 

таких витрат; пов’язаність із розглядом та вирішенням публічно-правового 

спору; компенсаційний характер; забезпечують сприяння розгляду та 

вирішенню конкретного публічно-правового спору в межах 

адміністративного судочинства; пов’язані із оплатою професійної правничої 

допомоги; прибуття до суду сторін та їхніх представників; роботи та 

залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 
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експертиз; діяльності щодо витребуванням доказів, проведенням огляду 

доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших 

процесуальних дій або підготовки до розгляду справи. 

Розглянуто правову природу витрат, пов'язані із розглядом справ в 

адміністративних судах, як судових витрат та як інституту 

адміністративного процесуального права. Розкрито зміст цих ознак та 

функцій зазначеної категорії. 

Запропоновано під витратами, пов’язаними із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві (як судовими витратами) розуміти кошти, 

які на підставі та у спосіб, передбачений законом, мають сплатити особи, що 

беруть участь у справі, з метою сприяння розгляду та вирішенню 

конкретного публічно-правового спору в межах адміністративного 

судочинства для компенсації професійної правничої допомоги, прибуття до 

суду сторін та їхніх представників; роботи та залучення свідків, спеціалістів, 

перекладачів, експертів та проведенням експертиз; діяльності щодо 

витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших процесуальних дій або 

підготовки до розгляду справи. 

Сформульоване авторське поняття витрат, пов'язаних із розглядом 

справ в адміністративному суді як інституту адміністративно-

процесуального права. Запропоновано під витратами, пов’язаними із 

розглядом справи в адміністративному судочинстві розуміти сукупність 

правових норм, що регулюють відносини між адміністративним судом і 

особами, які беруть участь у справі, з приводу несення, забезпечення та 

розподілу коштів, які на підставі та у спосіб, передбачений законом, мають 

сплатити особи, що беруть участь у справі, з метою сприяння розгляду та 

вирішенню конкретного публічно-правового спору в межах 

адміністративного судочинства для компенсації професійної правничої 
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допомоги, прибуття до суду сторін та їхніх представників; роботи та 

залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 

експертиз; діяльності щодо витребуванням доказів, проведенням огляду 

доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших 

процесуальних дій або підготовки до розгляду справи. 

Виокремлено три групи витрат, пов’язаних із розглядом 

адміністративної справ, що підлягають відшкодуванню: витрати держави, 

понесених судом і пов’язаних з проведенням огляду доказів на місці та 

вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи; витрати осіб, які 

сприяють здійсненню правосуддя в адміністративних справах, пов’язаних із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових 

експертиз, витрати адвокатів; витрати сторін та їх представників, пов’язані 

із отриманням правничої допомоги та прибуттям до суду сторін. 

У дисертації зроблено спробу узагальнення нормативних положень та 

судової практики щодо визначення змісту витрат на правничу допомогу в 

адміністративному судочинстві та механізму їх нарахування, доведення, 

розподілу та відшкодування.  

Запропоновано авторське визначення витрат на правничу допомогу в 

адміністративному судочинстві як встановлених за принципами реальності, 

необхідності, розумності, співмірності, обґрунтованості, пов’язаності, 

добросовісності сум коштів, витрачені сторонами на оплату роботи та 

послуг адвоката (чи іншого фахівця у галузі права).  

З’ясовано, що ключовими поняттями, що пов’язані із діяльністю 

учасників судового процесу щодо витрат на правничу допомогу є їх 

визначення, доведення, розподіл, відшкодування та механізм, що охоплює 

правила проведення такої діяльності. Запропоновано авторське визначення 

цих понять. Виявлено засади функціонування механізму визначення, 

доведення та розподілу витрат на правничу допомогу в адміністративному 
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судочинстві, а саме принципи реальності, необхідності, розумності, 

співмірності, обґрунтованості та добросовісності. 

Зроблено спробу узагальнення нормативних положень та судової 

практики щодо нарахування, доведення, розподілу та відшкодування витрат 

на правничу допомогу у адміністративному судочинстві.  

З’ясовано, що практика застосування КАС України виявила низку 

проблемних питань, що виникають при застосуванні інституту витрат на 

професійну правничу допомогу, які обумовлені відсутністю науково-

обґрунтованого змісту відповідних понять.  

Автором виокремлено групи правил визначення, доказування, 

розподілу та використання судових витрат на правничу допомогу в 

адміністративному судочинстві, що визначені кодексом та уточнені 

Верховним Судом. 

Запропоновано авторське поняття механізм визначення, доведення та 

розподілу витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві як 

сукупності правил діяльності учасників судового процесу, визначених 

Кодексом адміністративного судочинства України, щодо з’ясування обсягів 

сум коштів, що були витрачені (чи планується витрати) сторонами при 

отриманні послуг чи виконанні робіт адвокатом (іншим фахівцем у галузі 

права) з урахуванням показників визначених законодавством, встановлення 

співвідношення заявлених учасниками процесу складу і розміру витрат 

правничу допомогу із доказами у справі за принципами реальності, 

необхідності, розумності та призначення до виплати сторонами відповідних 

сум на засадах співмірності, обґрунтованості та добросовісності. 

У роботі встановлено, що гарантіями добросовісного визначення 

розміру судових витрат виступає законодавча вимога подання детального 

опису робіт, наданих послуг, виконаних адвокатом, та здійснених ним 

витрат; основними засадами визначення розміру, доведення та розподілу 
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витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві є принципи 

реальності, необхідності, розумності, співмірності, обґрунтованості, 

пов’язаності, добросовісності; призначенням інституту витрат на правничу 

допомогу є гарантування права на доступ до правосуддя не залежно від 

майнового стану сторін судового розгляду. 

Ключові слова: витрати, пов'язані із розглядом справ, витрати на 

правничу допомогу, адміністративне судочинство, адміністративний суд, 

судові витрати, адміністративне процесуальне право, судовий збір, 

процесуальні витрати, публічно-правовий спір, адміністративна справа. 

 

SUMMARY 

 

Kolisnyk S.A. Costs related to the consideration of cases by administrative 

courts of Ukraine. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of 

legal sciences on a specialty 12.00.07 – аdministrative law and process; finance 

law; information law. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The dissertation investigates the approaches available in procedural science 

to determine the features, essence, concepts and legal nature of court costs, court 

fees and costs associated with the proceedings. 

The main features and functions of court costs, court fees and costs 

associated with the proceedings are outlined. The content of features and 

functions of these categories is revealed. On this basis, the court fee and costs 

associated with the consideration of cases in administrative proceedings are 

separated. 

The approaches available in procedural science to the definition of features, 

essence, concepts and legal nature of costs associated with the consideration of 

cases in administrative proceedings are analyzed. 
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The main and additional features of costs associated with the consideration 

of cases in administrative courts: material nature and monetary expression; 

connection with the resolution of a public dispute; the burden of payments rests 

with the parties to the case; legality of the form and methods of incurring such 

costs; connection with consideration and resolution of public law dispute; 

compensatory nature; provide assistance in the consideration and resolution of a 

specific public law dispute within the administrative proceedings; related to the 

payment of professional legal assistance; arrival in court of the parties and their 

representatives; work and involvement of witnesses, specialists, translators, 

experts and conducting examinations; activities related to the demand for 

evidence, inspection of evidence at their location, provision of evidence; other 

procedural actions or preparation for the case. 

The legal nature of costs associated with the consideration of cases in 

administrative courts, as court costs and as an institution of administrative 

procedural law. The content of these features and functions of this category is 

revealed. 

Proposed under the costs associated with the case in administrative 

proceedings (as court costs) can be understood as funds that on the basis and in 

the manner prescribed by law, must be paid by persons involved in the case, in 

order to facilitate the consideration and resolution of a particular public -legal 

dispute within the administrative proceedings to compensate for professional legal 

assistance, the arrival in court of the parties and their representatives; work and 

involvement of witnesses, specialists, translators, experts and conducting 

examinations; activities related to the demand for evidence, inspection of 

evidence at their location, provision of evidence; other procedural actions or 

preparation for the case. 

The author's concept of costs associated with the consideration of cases in 

the administrative court as an institution of administrative procedure law is 
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formulated. It is proposed that the costs associated with the case in administrative 

proceedings to be understood as a set of legal rules governing the relationship 

between the administrative court and the persons involved in the case, concerning 

the carrying, provision and distribution of funds, which on the basis and in the 

manner prescribed by law, must be paid by the persons involved in the case, in 

order to facilitate the consideration and resolution of a specific public law dispute 

within the administrative proceedings to compensate for professional legal 

assistance, the appearance in court of the parties and their representatives; work 

and involvement of witnesses, specialists, translators, experts and conducting 

examinations; activities related to the demand for evidence, inspection of 

evidence at their location, provision of evidence; other procedural actions or 

preparation for the case. 

There are three groups of costs related to the reimbursement of 

administrative cases that are subject to reimbursement: the costs of the state 

incurred by the court and related to the review of evidence on the spot and other 

actions necessary to consider the case; expenses of persons assisting in the 

administration of justice in administrative cases related to the involvement of 

witnesses, specialists, translators and forensic examinations, expenses of lawyers; 

costs of the parties and their representatives related to obtaining legal assistance 

and coming to court. 

In the dissertation an attempt is made to generalize the normative provisions 

and court practice on determining the content of legal aid costs in administrative 

proceedings and the mechanism of their accrual, proof, distribution and 

reimbursement. 

The author's definition of the costs of legal aid in administrative proceedings 

as established on the principles of reality, necessity, reasonableness, 

proportionality, reasonableness, coherence, good faith amounts of funds spent by 
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the parties to pay for the work and services of a lawyer (or other legal 

professional). 

It was found that the key concepts related to the activities of litigants in 

terms of legal aid costs are their definition, proof, distribution, reimbursement and 

the mechanism that covers the rules of such activities. The author's definition of 

these concepts is offered. The principles of functioning of the mechanism of 

determination, proof and distribution of expenses for legal aid in administrative 

proceedings are revealed, namely the principles of reality, necessity, 

reasonableness, proportionality, validity and good faith. 

An attempt has been made to generalize regulations and case law on the 

calculation, proof, distribution and reimbursement of legal aid costs in 

administrative proceedings. 

It was found that the practice of applying the CAS of Ukraine has identified 

a number of problematic issues that arise in the application of the institute of costs 

for professional legal assistance, which are due to the lack of scientifically sound 

content of the relevant concepts. 

The author singles out groups of rules for determining, proving, allocating 

and using court costs for legal aid in administrative proceedings, which are 

defined by the Code and clarified by the Supreme Court. 

The author's concept of the mechanism of definition, proof and distribution 

of expenses for legal aid in administrative proceedings as a set of rules of activity 

of participants of judicial proceedings defined by the Code of Administrative 

Procedure of Ukraine or performance of work by a lawyer (another specialist in 

the field of law) taking into account the indicators specified by law, establishing 

the ratio of the stated participants in the process of composition and costs of legal 

assistance with evidence in the case on the principles of reality, necessity, 

reasonableness and assignment to the parties. validity and good faith. 
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The paper establishes that the guarantees of conscientious determination of 

the amount of court costs are the legal requirement to submit a detailed 

description of the work, services provided by the lawyer, and the costs incurred 

by him; The basic principles of determining the amount, proof and distribution of 

costs for legal assistance in administrative proceedings are the principles of 

reality, necessity, reasonableness, proportionality, validity, coherence, good faith; 

The purpose of the institution of legal aid costs is to guarantee the right of access 

to justice, regardless of the property status of the parties to the trial. 

Key words: сosts related to proceedings, costs of legal aid, administrative 

proceedings, administrative court, court costs, administrative procedural law, 

court fees, procedural costs, public law dispute, administrative case. 
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наукова юридична організація», 2020. С. 61–65. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Проблеми державного фінансування судової 

системи України виникають щороку. Так, у 2020 р. потреби судової системи 

були профінансовані на 64%, і ця обставина підвищує значення судових 

витрат як засобу забезпечення здійснення правосуддя. Упродовж 2020 р. 

було сплачено 622 950 107 грн судового збору за поданими 321 946 

позовами до адміністративних судів України. Водночас відсутній 

статистичний облік витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами. Оскільки Кодекс адміністративного судочинства 

України (КАС України) у ст. 132 визначає п’ять основних видів витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, то можна 

стверджувати, що їх загальний обсяг за 2020 р. не менший, ніж розмір 

сплаченого судового збору. 

Зниження рівня доходів громадян та суб’єктів господарювання 

зумовлені об’єктивними економічними процесами, запровадженням 

карантинних обмежень, збільшенням інфляції, безробіттям, що спричиняє 

дисбаланс між фінансовими можливостями та обсягом витрат, необхідних 

для захисту їхніх прав в адміністративних судах. Це порушує міжнародні 

засади доступу до правосуддя через неспівмірність судових витрат із 

доходами громадян, які перебувають в економічно несприятливому 

становищі. Актуальним є розроблення дієвих механізмів здешевлення та 

компенсації витрат, пов’язаних із розглядом справи в адміністративних 

судах, для такої категорії осіб. 

На практиці спостерігаються проблеми із застосуванням правил 

нарахування, доведення, зменшення суми, сплати та відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами, які, на відміну від 

судового збору, не мають такої детальної нормативно-правової 

регламентації. Дискреційні повноваження суддів формують неузгоджену 
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судову практику з нарахування та відшкодування витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами. Ці негативні тенденції 

зумовлені недостатньою теоретичною розробленістю, відсутністю 

узагальненої судової практики та прогалинами в нормативному механізмі 

нарахування і сплати судових витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами в Україні. 

З огляду на потребу практики в розробленні науково обґрунтованих 

рекомендацій із застосування норм КАС України щодо порядку 

нарахування, доведення, зменшення, сплати та відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, тема роботи 

набуває вагомої актуальності та потребує ґрунтовного аналізу. 

Теоретико-правову основу дослідження змісту інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справ судами, порядку їх нарахування, доведення, 

розподілу, зменшення, виплати й відшкодування становили праці таких 

учених, як В.Б. Авер’янов, Н.О. Армаш, Г.В. Атаманчук, М.І. Балюк, 

І.О. Барсуков, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, С.С. Богля, М.А. Бояринцева, 

Г.О. Блінова, Л.В. Бринцева, М.Ю. Віхляєв, О.Б. Гнатів, І.В. Головань, 

І.П. Голосніченко, С.Т. Гончарук, С.М. Гушилик, Р.А. Калюжний, 

Н.В. Коваленко, Т.О. Коломоєць,  В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, 

Є.В. Курінний, Д.Д. Луспеник, Р.С. Мельник, Р.В. Миронюк, Н.С. Мороз, 

О.М. Овчаренко, А.А. Павлишин, С.В. Пєтков, Н.Б. Писаренко, 

Н.І. Поліщак, Н.Ю. Сакара, С.Г. Стеценко, В.В. Тильчик, К.О. Тимошенко, 

С.Е. Устюшенко, К.С. Шмотін та інші. 

Особливу роль у формуванні авторської концепції витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами, відіграли результати 

дисертаційних робіт Л.Г. Глущенко, яка вивчала судові витрати в 

адміністративному судочинстві (2011 р.), Р.І. Шевейко, у дослідженні якого 

увагу приділено питанням теорії та практики витрат в адміністративному 

процесі за законодавством України (2011 р.), та К.С. Пащенко, який 
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здійснив характеристику правового регулювання судових витрат в 

адміністративному судочинстві України (2012 р.). Вказані дослідження, 

здійснювались десять років тому. Новий механізм визначення, доведення, 

зменшення розміру, сплати та відшкодування витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами, був закріплений у КАС 

України Законом України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII. Це зумовлює 

актуальність проведення в межах дисертації дослідження сучасного стану 

вітчизняної концепції судових витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративними судами, правового регулювання та практики реалізації 

порядку їх визначення, доведення, зменшення розміру, сплати й 

відшкодування, проблем, що виникають на практиці, а також  шляхів їх 

вирішення. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано з урахуванням положень Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 р. № 1402-VIII, указів 

Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для 

утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських 

стандартів» від 10 травня 2006 р. № 361/2006 та «Про Стратегію 

реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 

2015–2020 роки» від 20 травня 2015 р. № 276/2015, а також відповідно до 

Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії правових 

наук України на 2016–2020 рр., затвердженої Постановою загальних зборів 

Національної академії правових наук України від 3 березня 2016 р., та 

комплексних наукових проєктів кафедри адміністративного та 

господарського права Запорізького національного університету «Основні 

напрямки удосконалення законодавства України в умовах євроінтеграційних 

процесів» (номер державної реєстрації 0115U00710) і «Дослідження 

проблем теорії адміністративного права в умовах глобалізаційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U00711). 
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Мета та задачі дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в 

тому, щоб на підставі системного аналізу наукових і нормативних джерел, 

матеріалів судової практики обґрунтувати концептуальну модель витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, та механізм їх 

нарахування, доведення, розподілу, виплати й відшкодування, виокремити 

проблеми нормативного закріплення та практичної реалізації, а також 

сформулювати пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства в 

зазначеній сфері та практики його застосування. 

Для досягнення вказаної мети в дисертаційній роботі необхідно було 

вирішити такі основні задачі: 

 здійснити огляд наукових концепцій інституту судових витрат в 

адміністративному судочинстві та з’ясувати місце витрат, пов’язаних із 

розглядом справи; 

 визначити правову природу та поняття витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами в Україні; 

 конкретизувати правові засади та механізм нарахування, 

відшкодування, компенсації, розподілу, зменшення розміру, сплати й 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ в адміністративному 

судочинстві; 

 встановити особливості механізму визначення, доведення, розподілу 

та відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному 

судочинстві; 

 охарактеризувати порядок визначення та відшкодування витрат 

сторін, їхніх представників, що пов’язані з прибуттям до суду, залученням 

свідків, спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз в 

адміністративному судочинстві; 

 уточнити сутність витрат, пов’язаних із витребуванням, 

забезпеченням, оглядом доказів, іншими процесуальними діями та 



19 

 

підготовкою до розгляду справи в адміністративних судах, а також 

окреслити порядок їх нарахування та сплати; 

 узагальнити іноземний досвід визначення, доведення, розподілу, 

сплати та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративними судами; 

 обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення організаційно-правових 

засад механізму нарахування та сплати витрат, пов’язаних із розглядом 

справ в адміністративному судочинстві. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають між 

учасниками розгляду публічних спорів адміністративними судами під час 

визначення та сплати судових витрат. 

Предметом дослідження є витрати, пов’язані з розглядом справ 

адміністративними судами в Україні. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

сучасні загальні та спеціальні методи наукового пізнання, системне 

застосування яких забезпечило вирішення сформульованих завдань і 

досягнення мети дисертаційної роботи. Діалектичний метод став основним 

загальнонауковим методом у роботі, за допомогою нього досліджено стан 

наукової думки щодо визначення ознак та формулювання таких категорій, 

як «витрати, пов’язані з розглядом справ адміністративними судами», 

«механізм встановлення, нарахування та сплати судових витрат, пов’язаних 

із розглядом справ адміністративними судами» (підрозділи 1.2, 1.3, розділ 

2). Для розкриття ґенези концепції судових витрат в адміністративному 

судочинстві, визначення етапів становлення відповідного вітчизняного 

законодавств використано історико-правовий метод (підрозділи 1.1, 1.2, 

3.2). Логіко-юридичний метод застосовано для формулювання базових 

дефініцій дисертації (підрозділи 1.2, 1.3, розділ 2). Із застосуванням 

статистичного методу виявлені основні тенденції та недоліки практики 

застосування норм КАС України у цій сфері (розділ 2). Метод системного 
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аналізу використано для дослідження досвіду правового регулювання, 

практики сплати судових витрат при розгляді публічних спорів судами країн 

Європи та СНД, визначення перспективних напрямів запозичення 

відповідних ефективних алгоритмів у вітчизняне законодавство та 

правозастосовну діяльність (розділ 3). Методи моделювання, аналізу й 

синтезу застосовано для розроблення перспективних напрямів подальшого 

вдосконалення організаційно-правових засад механізму нарахування та 

сплати витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами в 

Україні (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становлять Конституція України, КАС 

України, інші закони України, міжнародно-правові акти, ратифіковані 

Україною, які визначають особливості вирішення спорів у сфері публічно-

правових відносин у порядку адміністративного судочинства, нормативно-

правові акти Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету 

Міністрів України, рішення Європейського суду з прав людини тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять результати вивчення судових 

рішень щодо встановлення і сплати судових витрат, які містяться в Єдиному 

реєстрі судових рішень України за 2018–2020 рр., матеріали узагальнення 

судової практики, офіційні статистичні дані щодо розгляду й вирішення 

спорів у сфері публічно-правових відносин, а також правова публіцистика, 

довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертація є одним із перших у вітчизняній адміністративно-правовій науці 

комплексних наукових досліджень інституту витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами в Україні, та механізму його 

застосування. У результаті дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, рекомендацій і висновків, зокрема: 
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уперше: 

 визначено витрати, пов’язані з розглядом справи в адміністративному 

судочинстві, як кошти, які на підставі та у спосіб, передбачений законом, 

мають сплатити особи, які беруть участь у справі, з метою сприяння 

розгляду й вирішенню конкретного публічно-правового спору в межах 

адміністративного судочинства для сплати компенсації за професійну 

правничу допомогу, прибуття до суду сторін і їхніх представників, оплати 

залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів і їх роботи, 

проведення експертиз, оплати діяльності щодо витребування доказів, 

проведення огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів, а 

також інших процесуальних дій або підготовки до розгляду справи; 

 запропоновано під механізмом визначення, доведення та розподілу 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, розуміти 

сукупність правил діяльності учасників судового процесу, визначених КАС 

України, щодо з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (або які 

планується витратити) сторонами, іншими учасниками в разі отримання 

послуг чи виконання робіт із проведення необхідних процесуальних дій з 

урахуванням визначених законодавством показників, встановлення 

співвідношення заявлених учасниками процесу складу й розміру витрат із 

доказами у справі за принципами реальності, необхідності, розумності та 

призначення до виплати сторонами відповідних сум на засадах співмірності, 

обґрунтованості, розумності й добросовісності; 

 виокремлено такі принципи механізму визначення, розподілу та 

відшкодування витрат на правничу допомогу в адміністративному 

судочинстві, як реальність, необхідність, розумність, співмірність, 

обґрунтованість, пов’язаність, добросовісність; 

 конкретизовано зміст поняття «визначення розміру витрат на 

правничу допомогу», під яким запропоновано розуміти діяльність учасників 

судового процесу, спрямовану на з’ясування обсягів сум коштів, що були 
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витрачені (або які планується витратити) сторонами в разі отримання послуг 

чи виконання робіт адвокатом (іншим фахівцем у галузі права) з 

урахуванням витраченого ним часу, складності справи, кількості епізодів 

спірних правовідносин, обсягів фактичних даних, складності процесуальних 

документів, ціни позову, значення справи для сторони, рівня впливу 

рішення на репутацію, публічного інтересу до справи та результатів її 

розгляду; 

удосконалено: 

 наукові підходи до визначення ознак витрат, пов’язаних із розглядом 

справи в адміністративному судочинстві, як інституту адміністративно-

процесуального права. Зокрема, цей інститут характеризується такими 

ознаками: 1) зумовлений здійсненням провадження в адміністративній 

справі; 2) містить елементи публічно-правового та приватноправового 

регулювання; 3) передбачає стягнення зі сторін; 4) його норми регулюють 

такі основні етапи, як несення, забезпечення та розподіл витрат, пов’язаних 

із розглядом справи в адміністративному судочинстві; 5) його норми 

застосовуються на всіх стадіях і належать до всіх видів судочинства; 6) його 

норми виконують компенсаційну функцію; 7) у ньому наявні правові 

можливості для зміни розміру виплат; 

 класифікацію витрат, пов’язаних із розглядом адміністративної 

справи, шляхом їх об’єднання в такі три групи: 1) відшкодування державі 

понесених судом витрат, що пов’язані з проведенням огляду доказів на місці 

та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи; 2) відшкодування 

особам, які сприяють здійсненню правосуддя в адміністративних справах, 

витрат, пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та 

проведенням судових експертиз, витрат на правову допомогу; 

3) відшкодування витрат сторін і їхніх представників, що пов’язані з 

отриманням правничої допомоги та прибуттям до суду сторін; 
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 теоретичні положення щодо конкретизації змісту поняття «доведення 

витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві» через його 

визначення як діяльності учасників судового процесу, що проводиться з 

дотриманням принципів реальності, необхідності, розумності та спрямована 

на встановлення співвідношення заявлених учасниками процесу складу й 

розміру витрат на отримані послуги чи виконані адвокатом (іншим фахівцем 

у галузі права) роботи з доказами у справі; 

набули подальшого розвитку: 

 наукові підходи до систематизації процесу становлення норм КАС 

України, що визначають порядок нарахування, доведення, розподілу та 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративним 

судом, шляхом виокремлення трьох історичних етапів у період незалежності 

України, зокрема: 1) з 1991 р. по червень 2005 р.; 2) з липня 2005 р. по 

вересень 2017 р.; 3) із жовтня 2017 р. й дотепер (сучасний); 

 конкретизація переліку доказів у справі, на яких ґрунтується 

визначення, доведення та розподіл витрат на правничу допомогу, зокрема: 

а) договори про надання правової допомоги, про надання юридичних 

послуг; б) доручення, документи, що свідчать про оплату гонорару та інших 

витрат, пов’язаних із наданням правової допомоги, акти приймання робіт; 

в) квитанції до прибуткового касового ордера, платіжні доручення з 

відміткою банку або інші банківські документи, касові чеки, посвідчення 

про відрядження тощо; 

 поглиблення розуміння змісту розподілу витрат, що пов’язані з 

розглядом справ адміністративними судами, шляхом його визначення як 

діяльності суду, яка спрямована на призначення до виплати сторонам сум 

витрат на професійну правничу допомогу, прибуття до суду сторін і їхніх 

представників, на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, 

проведення експертиз, на витребування доказів, проведення їх огляду за їх 

місцезнаходженням, забезпечення доказів, на інші процесуальні дії з 
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коригуванням розмірів цих сум залежно від їх співмірності, 

обґрунтованості, розумності, а також добросовісності сторін; 

 наукове обґрунтування змін до ст. ст. 4, 132–143 КАС України щодо 

конкретизації понять «встановлення», «доведення», «розподіл», «сплата», 

«відшкодування», «гонорар адвоката», гарантій сплати та відшкодування 

витрат, понесених свідками, експертами, спеціалістами, перекладачами, 

конкретизації переліку витрат, пов’язаних із вчиненням інших 

процесуальних дій, підготовкою до розгляду справи в адміністративних 

судах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес та можуть 

бути використані в таких напрямах: 

 науково-дослідній сфері – як основа для подальших наукових 

досліджень проблемних питань правового регулювання та застосування 

інституту витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними 

судами; 

 правотворчості – для підготовки пропозицій щодо вдосконалення 

законодавства, яким визначено порядок встановлення, доведення, розподілу 

сплати та відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративними судами; 

 правозастосуванні – для вдосконалення діяльності учасників судового 

процесу щодо встановлення, доведення, розподілу сплати та відшкодування 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами; 

 навчальному процесі – під час викладання студентам закладів вищої 

освіти дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», 

«Адміністративне процесуальне право», для підготовки підрозділів 

підручників і навчальних посібників із відповідних навчальних курсів, а 

також статей та наукових повідомлень. 
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Апробація результатів дослідження. Результати дослідження, його 

основні висновки й рекомендації оприлюднені на 3 науково-практичних 

конференціях, зокрема: «Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного 

та національного законодавства» (м. Харків, 2020 р.); «Правове життя: 

сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Запоріжжя, 2020 р.); «Правове 

забезпечення політики держави на сучасному етапі її розвитку» (м. Харків, 

2020 р.). 

Публікації. Основні положення роботи знайшли відображення в 

5 наукових статтях, з яких 4 опубліковані у виданнях, що визнані як фахові з 

юридичних наук, та 1 стаття – у зарубіжному науковому виданні, а також у 

3 тезах доповідей на науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять 8 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 206 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 159 сторінок. Список використаних джерел налічує 

208 найменувань. 

 

  



26 

 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ  

ІНСТИТУТУ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ РОЗГЛЯДОМ СПРАВ 

АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ 

 

1.1 Стан наукової розробленості інституту витрат, пов'язаних із 

розглядом справ судами 

 

Проблеми державного фінансування судової системи України 

виникають щороку. Так, у 2020 році потреби судової системи були 

профінансовані на 64%, і ця обставина підвищує значення судових витрат  

як засобу забезпечення здійснення правосуддя. Протягом 2019 було 

сплачено 320 838 951 грн. судового збору за поданими 117 375 

адміністративними позовами до адміністративного суду [53]. Протягом 2020 

року було сплачено 622 950 107 грн. судового збору за поданими 321 946 

адміністративними позовами до адміністративних судів України [149]. 

Наведені цифри свідчать про значні масштаби та важливість питання 

судового збору як складової судових витрат.  

Науковці наголошують, що у діючому законодавстві України у сфері 

адміністративного судочинства мають місце численні недоліки в 

нормативному регулюванні інституту судових витрат. На практиці 

зустрічаються помилки під час застосування вітчизняного законодавства, які 

Р.І. Шевейко та Л.Г. Глущенко пов’язують не тільки з недостатнім 

законодавчим регулюванням окремих положень судових витрат у 

провадженні по розгляду справ у порядку адміністративного судочинства, 

але й недостатньою теоретичною розробкою існуючих проблем даного 

інституту [200, c. 200; 34, c. 3]. Оскільки згідно ст. 132 Кодексу 

Адміністративного судочинства України (КАС) судові витрати складаються 

із судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи, то зазначені 

проблеми поширюються на всі елементи цього інституту.  На користь цього 
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твердження свідчить відсутність у Наказі Державної судової адміністрації 

«Про затвердження форми звітності № 10 «Звіт про справляння, звільнення 

від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах»» 

[149] вимог з ведення статистичної звітності щодо кількості 

адміністративних позовів за якими компенсуються витрати, пов'язані із 

розглядом справ адміністративними судами та розміру таких витрат. На наш 

погляд, така ситуація свідчить про теоретичну невизначеність змісту цієї 

складової судових витрат в адміністративному судочинстві.  

У вітчизняній адміністративно-правовій науці безпосередньо 

проблемам витрат, пов’язаних з розглядом справи, приділялась увага 

фрагментарно і лише як складовій частині судових витрат в 

адміністративному процесі. Слід зазначити, що інститут витрат, пов’язаних 

з розглядом справи,  для адміністративно-правової науки є відносно новим 

та малодослідженим. Окремі аспекти цього питання вивчали такі науковці 

як: С. С. Богля, Л.Г. Глущенко, К. С. Пащенко, Н.Б. Писаренко, 

Н.Ю. Сакара, В.В. Тильчик, С. Е. Устюшенко, Р.І. Шевейко та інші. 

Водночас результати їх роботи не дозволяють виокремити поняття витрати, 

пов’язаних з розглядом справи в адміністративному суді. Слід зазначити, що 

інститут витрат, пов’язаних з розглядом справи,  для адміністративно-

правової науки є відносно новим та малодослідженим.  

Про рівень важливості  правового регулювання процесуальних 

відносин, пов’язаних із компенсацією судових витрат свідчить закріплення у 

статті 2 КАС України серед основних принципів адміністративного 

судочинства такого як відшкодування судових витрат фізичних та 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення [67]. Цей 

принцип серед інших, вказаних у КАС України, викликає критичні 

зауваження вчених щодо доцільності закріплення правила про 

відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь 

яких ухвалене судове рішення, як принципу адміністративного судочинства. 
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Н.Б. Писаренко вважає, що суд вирішує питання щодо судових витрат у 

рішенні, постанові або ухвалі. Відомо, що судове рішення, яке набрало 

законної сили є обов’язковим для виконання, що відображено у 

відповідному принципі адміністративного судочинства. Таким чином, 

правило про відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на 

користь яких ухвалене судове рішення, на думку цього науковця, можна 

вважати складовою частиною принципу обов’язковості судових рішень, 

який визначений пунктом 5 частини 3 статті 2 КАС України [121, с. 88]. 

В.В. Тильчик зазначає, що слід відмітити саме проблематичний характер 

забезпечення реалізації принципу обов’язковості судових рішень на 

сьогодні в Україні та важливість акцентування уваги учасників спорів на їх 

обов’язках щодо відшкодування судових витрат фізичних та юридичних 

осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, що сприяє запобіганню 

зловживанню процесуальними правами [182, c. 118]. Такий суперечливий 

підхід науковців до співвідношення принципів адміністративного 

судочинства та місця серед них принципу відшкодування судових витрат 

фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, 

обумовлений історією становлення інституту судових витрат. Дослідження 

історії становлення інституту судових витрат в адміністративному 

судочинстві представлені фрагментарно в одиничних монографічних 

дослідженнях. 

В межах дисертаційних досліджень питання судових витрат вивчали 

прихильники адміністративного процесуального (Р.І. Шевейко, 

Л.Г. Глущенко), господарського процесуального (Л.Є. Зуєва), кримінального 

процесуального (Н.І. Поліщак, А.А. Павлишин) та цивільного 

процесуального права (С.С. Богля, К.С. Шмотін). 

Інститут судових витрат, на думку А.А. Павлишина та Н.І. Поліщак, які 

досліджували цей правовий інститут в кримінальному процесі виник за 

часів Київської Русі. Зокрема, вже у Руській Правді містились норми, які 
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визначали витрати на судовий процес, наголошують ці науковці. Він 

знаходив своє відображення в усіх пам’ятках права, які діяли на території 

України : Литовських Статутах, Правах, за якими судиться малоросійський 

народ 1743 р., Законах «Про судочинство у справах про злочини і 

проступки» Російської Імперії 1857 р., Інструкціях для народних слідчих 

Радянської України 1919, 1921 років, Положенні про народний суд 1920 р. 

УРСР, КПК УРСР 1922, 1927, 1961 рр.. Однак, А.А. Павлишин вважає, що 

найповніше і найбільш комплексно цей інститут був закріплений у Статуті 

кримінального судочинства Російської Імперії 1864 р. та Статуті 

кримінального провадження Республіки Польської, який діяв на території 

західної України на початку ХХ ст. [112; 113]. 

Н.І. Поліщак, виокремлює такі історичні етапи в розвитку і становленні 

інституту процесуальних витрат у кримінальному процесі України: 

1) становлення інституту процесуальних витрат за часів Київської Русі (ХІ 

ст. – середина ХІV ст.); 2) порядок застосування процесуальних витрат, що 

діяв на українських землях за часів їх перебування у складі Литовської 

держави, Польщі та Речі Посполитої (середина ХІV ст. – середина ХVІІ ст.); 

3) порядок застосування процесуальних витрат у період козацько 

гетьманської держави та перебування України у складі Російської імперії на 

правах автономії (середина ХVІІ ст. – ХVІІІ ст.); 4) закріплення 

процесуальних витрат у кримінальному судочинстві України під час її 

перебування у складі Російської імперії (друга половина ХVІІІ ст. – початок 

ХХ ст.); 5) інститут процесуальних витрат в УРСР (1919–1991); 6) інститут 

процесуальних витрат України в сучасних умовах розбудови правової 

держави [124, c. 27].  

Р.І. Шевейко визначає етапи становлення і доктринального 

дослідження інституту витрат в адміністративному процесі: 

а) дореволюційний період (друга половина ХІХ ст.) характеризується 

появою наукових робіт з питань адміністративного судочинства, 
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відсутністю вчень про витрати в адміністративно-процедурній та 

адміністративно-деліктній складових адміністративного процесу, б) 

радянський період (ХХ ст.) ознаменувався розвитком інституту витрат в 

адміністративно-деліктній складовій, а також відсутністю будь-яких 

доктринальних досліджень щодо витрат в адміністративно-процедурній 

складовій, в) новітній період (ХХІ ст.) характеризується врегулюванням 

питання витрат в адміністративно-деліктній та адміністративно-

судочинській складових адміністративного процесу, науковими 

обґрунтуваннями щодо прийняття Адміністративно-процедурного кодексу 

України. Автор дійшов висновку про тенденцію певної спеціалізації 

доктринальних досліджень витрат в окремих складових адміністративного 

процесу [199, c. 6]. 

З наведеного слідує, що на сьогодні відсутні наукові концепції до 

визначення етапів становленні інституту судових витрат в 

адміністративному судочинстві за часів незалежності України. 

Виокремлюючи відповідні етапи, ми спирались на юридичні факти, що 

пов’язані із прийняттям нормативно-правових актів, що визначають 

підстави та порядок нарахування та сплати витрат, пов’язаних із розглядом 

справ адміністративними судами. 

В період незалежності України можна виокремити три етапи 

становлення інституту витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами : 

Перший етап, на наш погляд, тривав  з 24 серпня 1991 року по 5 липня 

2005 р. до прийняття КАС України. У цей час інститут витрат, пов’язаних із 

розглядом справи судами розвивався в межах цивільного, господарського та 

кримінального судочинства. Ще у дисертації 2005 року С.С. Богля 

досліджуючи інституту судових витрат у системі права зазначав, що  норми, 

які регулюють відносини, пов’язані із судовими витратами містяться у 

Цивільному процесуальному кодексі України, Господарському 
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процесуальному кодексі України та Кримінально-процесуальному кодексі 

України [14, c. 5]. Відповідно на цьому історичному етапі наукові 

дослідження представлені роботами вчених саме у цих галузях. 

Питанню судових витрат у цивільному процесі приділяли увагу такі 

вчені як А. Т. Бонер, М. М. Бородін, М. Х. Вафин, Р. Є. Гукасян, 

В. А. Кройтор, В. К. Пучинський, та інші. Результати їх досліджень 

оприлюднювались  у нечисленних статтях, що стосувались окремих спірних 

нормативних положень та правозастосовної діяльності, окремих розділах і 

підрозділах навчальних посібників та підручників, а також коментарів до 

процесуальних кодексів, зазначає С.С. Богля [14, c. 7]. 

Слід погодитись із думкою Н.І. Поліщак, що визначення розміру, 

відшкодування та стягнення процесуальних витрат у дослідженнях авторів 

монографічних досліджень у цей період, мають дискусійний чи 

суперечливий характер, окремі питання залишались взагалі не 

дослідженими чи дослідженими неповно [124, c. 175]. Проте усі науковці 

сходились у тому, що можливості правового регулювання інституту судових 

витрат мають широку перспективу та є залежними від динамічних змін у 

кримінальному, цивільному, господарському процесах. Про інститут 

судових витрат в адміністративному судочинстві виникали тільки поодинокі 

думки, відображені фрагментарно у наукових дослідженнях, оскільки 

основна наукова, політична та соціальна дискусія тривала навколо системи 

та юрисдикції адміністративних судів. 

Так, зазначають О.М. Пасенюк, О.Н. Панченко та В.Б. Авер’янов, з 

часу проголошення незалежності вирішення проблеми створення 

адміністративних судів гальмувалося аж до 1996 року. Проте послідовно, 

аргументовано з наукової і політичної точки зору, ця ідея втілювалася в 

життя, оскільки було прийнято ряд нормативно-правових актів, які стали 

передвісниками створення та запуску в Україні адміністративного 

судочинства: у 1992 році - Концепція судово-правової реформи (розділ ІІІ) 
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задекларувала створення адміністративних судів [152; 6, c. 95-96];  в 1996 

році Конституція України (ст.ст. 55, 124) закріпила функцію судового 

контролю у формі адміністративної юстиції як невід’ємну складову судової 

влади поряд з іншим основним елементом – правосуддям [87]; у 1998 році 

обґрунтувала роль адміністративної юстиції як форми судового контролю за 

діяльністю органів державної виконавчої влади Концепція адміністративної 

реформи [150]; у 2002 році було прийнято Закон України «Про судоустрій 

України», який на законодавчому рівні визначив, що в Україні, буде 

адміністративна юстиція;  1 жовтня 2002 року  Указом Президента 

України  було  утворено в системі судів загальної юрисдикції  Апеляційний 

суд України,  Касаційний суд України та Вищий адміністративний суд 

України [138]; 16 листопада 2004 року було прийнято Указ Президента 

України «Про утворення місцевих адміністративних судів, затвердження їх 

мережі» [160; 58]; 6 липня 2005 року – Верховна Рада  України ухвалила 

Кодекс адміністративного судочинства України, який визначив юрисдикцію 

та повноваження адміністративних судів, встановив порядок здійснення 

судочинства в адміністративних судах.  

З цього часу  розпочався новий період становлення адміністративного 

процесуального законодавства, правового регулювання інститут судових 

витрат в адміністративному судочинстві та поглиблення наукових 

досліджень у цій сфері.  

Поступово із посиленням євроінтеграційних процесів в Україні та 

реалізацією передових підходів у світі до змісту публічного адміністрування 

розширювалась і сфера адміністративної юстиції в Україні.  

Ключові елементи сучасної адміністративної юстиції було розроблено у 

Сполучених Штатах Америки та Західній Європі в середині ХХ ст. На 

думку О.М.Пасенюка,  О.Н.Панченко та В.Б.Авер’янова значною мірою це 

стало реакцією на розширення сфери повноважень органів влади щодо 

регулювання економіки та розвитку держави загального добробуту (welfare 
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state). Обидва аспекти діяльності уряду посилювали значення механізмів 

перегляду та підтвердження законності дій влади, внаслідок яких 

підприємства та фізичні особи зазнавали значних фінансових витрат або 

отримували значні прибутки. У Сполучених Штатах Америки у 1946 р. було 

прийнято Закон про адміністративну процедуру (Administrative Procedure 

Act), яким були визначені основні процедури прийняття рішень державними 

установами та судовий перегляд цих рішень. Основним Законом Німеччини, 

інформують автори підручника  «Адміністративне право», прийнятим у 

1949 р., було визначено засадничі елементи німецької системи 

адміністративної юстиції, в яких наголос зроблено на права громадян щодо 

влади та процес судового забезпечення цих прав. У той самий період суди 

Англії та Державна Рада Франції продовжували розвивати власну практику 

розгляду справ, пов’язаних із діяльністю органів влади та захистом прав 

громадян. У другій половині минулого століття в Європі відбулись дві 

надзвичайно важливі для розвитку адміністративної юстиції події: 

створення Європейського Союзу та Європейського суду справедливості, а 

також прийняття Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод  та заснування Європейського суду з прав людини. 

Набутком ЄС стала міцна правова база адміністративної юстиції та дедалі 

більший обсяг судової практики, який складається з рішень Європейського 

суду справедливості стосовно держав—членів ЄС. Починаючи з 1971 р. 

ЄСПЛ було прийнято низку рішень у справах, пов’язаних із тлумаченням п. 

1 ст. 6 Конвенції при її застосуванні до адміністративних рішень країн, що 

підписали Конвенцію, тим самим відкривши цілком нову сферу впливу 

ЄСПЛ на дії органів державної влади цих країн [6, c. 95-96]. Усе зазначене 

вплинуло на формування теоретичних досліджень щодо адміністративної 

юстиції, системи адміністративних судів та визначення їх юрисдикції в 

Україні, а також на формування інституту судових витрат в 

адміністративному судочинстві. 
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Другий етап, на наш погляд, тривав з  2005 по 2017 роки, коли діяв 

КАС України і до внесення змін в правове регулювання судових витрат 

згідно Законом України «Про внесення змін до Господарського 

процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу 

України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII.  

Основний механізм  та порядок нарахування, розподілу та сплати 

судових витрат був визначений у статтях 87-98 КАС України в редакції 2005 

року. У цій період було закладено основні елементи механізму 

встановлення, доведення, нарахування та відшкодування судових витрат, у 

тому числі тих, що пов’язані із розглядом справи адміністративними 

судами, що детальніше висвітлені у підрозділі 1.3.   

На другому історичному етапі, тобто у період з 2005 по 2017 роки було 

проведено ряд монографічних досліджень інституту судових витрат 

представниками різногалузевих процесуальних наук.  

Наприклад, Н.І. Поліщак, у своїй дисертації на тему «Процесуальні 

витрати у кримінальному провадженні України» у 2017 році здійснила 

історичний екскурс становлення та розвитку інституту процесуальних 

витрат у кримінальному провадженні України; обґрунтувала необхідність 

закріплення в кримінальному процесуальному законі випадків обов’язкової 

участі представника потерпілого-адвоката, якщо потерпілий в силу певних 

обставин (коли він є неповнолітнім, не володіє мовою, якою ведеться 

судочинство, має фізичні та психічні вади та інші випадки) не може повною 

мірою захистити свої права та законні інтереси; довела необхідність 

покладення в цих випадках оплати правової допомоги представника 

потерпілого-адвоката на державу; дослідила особливості нарахування та 

сплати витрат на проведення експеризи, на зберігання та дослідження 

доказів у кримінальному процесі; запропонувала шляху удосконалення 
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правил нарахування, звільнення від сплати, доведення та відшкодування 

судових витрат в кримінальному процесі.  

У сфері адміністративно-процесуального права слід відмітити роботи 

таких вчених як Л.Г. Глущенко, яка вивчала судові витрати в 

адміністративному судочинстві (2011 р.), Р.І. Шевейко, у дослідженні якого 

увагу приділено питанням теорії та практики витрат в адміністративному 

процесі за законодавством України (2011 р.), та К.С. Пащенко, який 

здійснив характеристику правового регулювання судових витрат в 

адміністративному судочинстві України (2012 р.). 

Так, Л.Г. Глущенко у своїй роботі «Судові витрати в 

адміністративному судочинстві» наводиться обґрунтування 

неприпустимості сприйняття судових витрат в адміністративному 

судочинстві як компенсаційного інституту. Цей науковець запропонувала 

власне визначення поняття судових витрат як коштів, які на підставі та у 

спосіб, передбачений законом, мають сплатити особи, що беруть участь у 

справі, у зв’язку зі зверненням до суду та розглядом адміністративної 

справи. Л.Г. Глущенко запропонувала ввести поняття «суб’єкт несення 

судових витрат» під яким на її думку слід розуміти особу, що бере участь у 

справі, і на яку законом покладено обов’язок сплатити певні кошти у зв’язку 

зі зверненням до суду та розглядом адміністративної справи. Вона 

визначила три основні функції судових витрат: компенсаційна, а саме 

часткове покриття видатків, які супроводжують судову діяльність; 

забезпечувальна, що створює можливість оперативного проведення 

необхідних процесуальних дій та превентивна, покликана  запобігати 

поданню безпідставних позовів. Нею було визначено певні особливості 

підстав та порядку нарахування, доведення та сплати судових витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами. Л.Г. Глущенко 

запропонувала також запровадити Державну програму надання грошової 

допомоги по компенсації судових витрат, обґрунтовуючи це тим, що таке 
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нововведення сприятиме впорядкуванню використання права на правову 

допомогу з точки зору його доступності для широкого загалу, оскільки 

особа отримуватиме кошти для повноцінної участі  в процесі та захисту 

своїх прав не після прийняття рішення у справі, а до розгляду справи по 

суті. Поряд з науковими результатами в дисертації Л.Г. Глущенко 

запропоновано ряд змін і доповнень до чинного законодавства з питань 

судових витрат в адміністративному судочинстві [34, c. 18-24]. 

Р.І. Шевейко у своїй дисертації 2011 року «Витрати в 

адміністративному процесі за законодавством України: питання теорії та 

практики» запропонував поняття, ознаки, мету та функції витрат в 

адміністративному процесі; розглянув історіографію дослідження витрат в 

адміністративному процесі у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині 

та закріплення у законодавстві в різні історичні періоди, визначив 

особливості кожного етапу; розглянув правову характеристику витрат в 

окремих складових адміністративного процесу: в адміністративно-

процедурній складовій, в адміністративному судочинстві, в 

адміністративно-деліктній складовій; проаналізував зарубіжний досвід 

нормативного визначення витрат в адміністративному процесі та 

сформулював можливі шляхи його запозичення для України; а також 

окреслив основні перспективи розвитку вітчизняного законодавства щодо 

витрат в адміністративному процесі [199, c. 10-12]. 

У дисертації «Правове регулювання судових витрат в 

адміністративному судочинстві України» К.С. Пащенко визначив Судові 

витрати в адміністративному судочинстві як спрямовані на здійснення 

передбачених КАС України дій матеріальні (грошові) затрати 

компенсаційного характеру учасників адміністративного процесу, які 

підлягають стягненню з однієї або обох сторін (третіх осіб) чи з Державного 

бюджету України (або відповідного місцевого бюджету) у порядку, 

встановленому законом. Характерними ознаками судових витрат в 
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адміністративному судочинстві на думку цього вченого є: 1) зумовленість 

здійсненням провадження в адміністративній справі; 2) стягнення із сторін, 

третіх осіб, держави; 3) нормативно-правове закріплення переліку сум, що 

становлять судові витрати, і порядку їх розподілу; 4) компенсаційний 

характер; 5) гнучка система стягнення судових витрат (можливість 

зменшення розміру витрат, звільнення від їх оплати, відстрочення та 

розстрочення, повернення судового збору); 6) наявність можливості 

оскарження рішення щодо судових витрат. На думку К.С. Пащенко судові 

витрати забезпечують фінансову й організаційну можливість здійснення 

судочинства в адміністративних справах, а також відіграють роль 

обмежувальних заходів щодо безпідставного звернення до суду. Науковець 

вважає, що судові витрати є правовими гарантіями в адміністративному 

судочинстві, що проявляється у тому, що : 1) судові витрати сприяють 

матеріально-технічному забезпеченню судового розгляду адміністративної 

справи; 2) судові витрати виступають складовою частиною принципу 

доступу до суду і принципу процесуальної економії; 3)завдяки нормативно-

правовим правилам розподілу судових витрат реалізується право особи на 

правову допомогу, у тому числі, й безоплатну; 4) превентивний характер 

судових витрат дозволяє дотримуватись принципу добросовісності в 

адміністративному судочинстві; 5) при визначенні розміру й порядку оплати 

судових витрат враховується критерій пропорційності. Цим науковцем було 

зроблено ряд теоретико-правових узагальнень у сфері судових витрат в 

адміністративному судочинстві та фрагментарно висвітлено окремі 

нормативно-правові засади встановлення, доведення, нарахування, сплати та 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 

судами [115, c. 10-12].  

Загалом процеси, що відбувались у цей період у сфері 

адміністративного судочинства Рада Європи визнала реалізацією однієї з 

найпріоритетніших завдань України на найближчий час. Про це йдеться в 
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п.13.1 резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи від 5.10.2005 №1466 

про надання судовій системі нашої країни «всіх необхідних ресурсів, 

особливо для функціонування адміністративних судів» [165].  

На цьому етапі також відбувалась у 2016 році судової реформа, 

ключовим результатом якої стало прийняття 02 червня 2016 року 

Верховною Радою України  Закону України «Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)», Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» в новій редакція, які набрали чинності 30.09.2016, а також 21 

грудня 2016 року Верховною Радою України було прийнято Закон України 

«Про Вищу раду правосуддя», який набрав чинності 05.01.2017 [58]. 

Третій етап розпочався із жовтня 2017 р. й триває дотепер. Поточний 

сучасний історичний період розвитку інституту судових витрат пов’язаний 

із прийняттям Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII та 

закріпленням у ст. ст. 132–143 КАС України правових норм, які визначають 

механізм нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати та 

відшкодування судових витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративними судами [140].  

Таким чином в рамках проведення судової реформи в Україні 15 

грудня 2017 року набули чинності у новій редакції Господарський 

процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, 

Кодекс адміністративного судочинства України. Рішення про дату набуття 

чинності кодексів було ухвалено на пленумі нового Верховного Суду 30 

листопада 2017 року, термін одночасний із початком роботи нового 

Верховного Суду, тобто 15 грудня 2017 року. Кодексом адміністративного 

судочинства України, який вступив в законну силу з 15.12.2017, було 

передбачено ряд важливих процесуальних нововведень, які були покликані 

спростити і прискорити здійснення судочинства в Україні [58], у тому 

числі в частині визначення, доведення, зменшення розміру, сплати та 
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відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними 

судами. Ці положення детально розглянуто у підрозділі 1.3.  

На цьому етапі з’являються нові наукові дослідження, обумовлені 

новелами КАС України, що опосередковано розглядають і питання 

інституту судових витрат в адміністративному судочинстві. Це дисертаційні 

дослідження таких вчених як В.Р. Щавинського «Захист інтересів держави в 

адміністративному судочинстві» (2017) [202; 203]; В.І. Ярошенка 

«Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України: теорія 

та практика» (2017) [208]; О.М. Каплі «Принципи адміністративного 

судочинства України» (2018) [60; 61]; Р.М. Кихтюка «Правові засади 

процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві» (2019) 

[62]; В.В. Ковбасюка «Правовідносини у сфері адміністративного 

судочинства: засади правового регулювання» (2019) [65; 66]; М.М. Яковенка 

«Принцип справедливості в адміністративному судочинстві України» (2019) 

[206; 207]; В.А. Миколаєць «Концептуальні основи зразкових та типових 

справ у адміністративному судочинстві» (2020) [99]; М.В. Романюка 

«Організаційно-правові засади експертної діяльності в адміністративному 

судочинстві (2020) [169; 170]; В.О. Скрипченка «Принципи 

адміністративного судочинства» (2020) [175]; І.В. Смолія «Організаційно-

правові засади міжнародного співробітництва у сфері адміністративного 

судочинства» (2020) [176; 177]; В.В. Тильчика «Теоретико-методологічні та 

правові засади вирішення адміністративними судами спорів у сфері 

публічно-правових відносин» (2020) [182]. 

Відповідно до ст.132 Кодексу адміністративного судочинства України 

судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов’язаних із 

розглядом справи, які, у свою чергу, поділяються на наступні види: 

1) витрати на  професійну правничу допомогу; 2) витрати сторін та їхніх 

представників, що пов’язані із прибуттям до суду; 3) витрати, пов’язані із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 
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експертиз; 4) витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням 

огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 5) витрати, 

пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до 

розгляду справи [67]. З 2017 року розпочала формуватися нова судова 

практика щодо застосування цих правових положень. 

Аналізуючи зазначене необхідно констатувати використання трьох 

основних понять у цій сфері: судові витрати, судовий збір та витрати, 

пов’язаних із розглядом справи.  

Судові витрати, зазначає К.С. Пащенко, розглядають у широкому і 

вузькому аспектах. У широкому – вони є матеріальними засобами, 

необхідними для функціонування системи правосуддя і можуть бути 

отримані лише з двох джерел: державне фінансування судової системи і 

грошові кошти, що вносяться на розрахунковий рахунок суду особами, 

зацікавленими у розгляді і вирішенні їх публічно-правового спору. Останні 

є судовими витратами у вузькому сенсі цього поняття. Таким чином, судові 

витрати у вузькому аспекті К.С. Пащенко визначає як грошові витрати, 

пов’язані з розглядом і вирішенням адміністративної справи, а також із 

виконанням рішення адміністративного суду [114; c. 57]. Л.Г. Глущенко 

пропонує визначати судові витрати як кошти, які на підставі та у спосіб, 

передбачений законом, мають сплатити особи, що беруть участь у справі, у 

зв’язку зі зверненням до суду та розглядом адміністративної справи. Цей 

науковець виокремлює компенсаційну, забезпечувальну та превентивну 

функції цього інституту [34; c. 4]. 

Р.І Шевейко формулює поняття витрати в адміністративному 

судочинстві як сукупність всіх грошових коштів, які зобов’язані сплатити 

сторони на законних підставах для розгляду і вирішення публічно-правового 

спору, переданого на вирішення адміністративного суду [200, c. 199]. Як 

різновид грошових витрат судові витрати в цивільному процесі на думку 

С.Е. Устюшенко, це передбачені нормами цивільного процесуального 
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законодавства витрати (грошові кошти) сторін, інших учасників справи, 

понесені ними у зв’язку з її розглядом та вирішенням, а у разі їх звільнення 

від сплати – це витрати держави, які вона несе у зв’язку з вирішенням 

конкретної цивільної справи [190, c. 150]. 

Зовсім по іншому визначаються судові витрати у кримінальному 

процесі, що вказує на ознаки цього інституту і різних процесуальних 

галузях права.  

Кримінально-процесуальні витрати, визначає А.А. Павлишин, це 

передбачені кримінально-процесуальним законом витрати, пов’язані із 

здійсненням провадження у кримінальній справі, які відшкодовуються 

державою певним суб’єктам кримінального процесу і підлягають стягненню 

з осіб, визнаних винними у вчиненні злочину чи, в окремих випадках, 

зараховуються на рахунок держави [113, c. 7]. 

Н.І. Поліщак визначила процесуальні витрати в кримінальному 

процесі як передбачені кримінально-процесуальним законодавством 

витрати, пов’язані із здійсненням кримінального провадження, понесені 

органами досудового розслідування, прокуратури і суду та іншими 

учасниками кримінального провадження, які підлягають відшкодуванню 

за рахунок коштів державного бюджету або стягуються з осіб, визнаних 

винуватими у вчиненні кримінального правопорушення [124, c. 176]. 

Науковці також по різному підходять до визначення ознак судових 

витрат. Так, К. С. Шмотін пропонує виділяти такі сутнісні ознаки цього 

інституту: 1) судові витрати містять елементи публічного і приватного 

права, що виражається у складниках цього інституту: державного мита та 

витрат, пов’язаних із розглядом справи; 2) судові витрати, пов’язані зі 

здійсненням лише тих дій, які сприяють розгляду та вирішенню конкретної 

справи; 3) судові витрати в процесі поєднують дві основних стадії: внесення 

та розподіл; 4) порядок внесення та розподілу судових витрат передбачено 

виключно процесуальним законом; 5) норми про судові витрати 
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застосовуються на всіх стадіях та належать до всіх видів судочинства; 

6) матеріальний характер та грошовий вираз судових витрат; 7) судові 

витрати несуть усі учасники судочинства: суд, особи, які беруть участь у 

справі, та особи, які сприяють здійсненню правосуддя; 8) розподіл судових 

витрат відбувається між указаними особами залежно від результатів 

розгляду справи [201, с. 42]. Наведені вище ознаки судових витрат є 

загальними і для судового збору і для витрат, пов’язаних із розглядом 

справи. Ця позиція знаходить підтримку в інших дослідженнях [172, c. 135]. 

У зв’язку із зазначеним застосування цього підходу є виправданим при 

визначенні правової природи витрат, пов’язаних із розглядом справ в 

адміністративних судах, а виокремити ознаки таких витрат, що відрізняють 

їх від ознак  судового збору дозволить дослідження його змісту.  

Судовий збір згідно із ст. 1 Закону України «Про судовий збір» це  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 [155]. Науковці наполягають на 

дуалістичній правовій природі судового збору. Так, Н.Ю. Сакара вважає, що 

він є як публічно-правовим, так і процесуальним платежем одночасно [172, 

с. 143], С.Е. Устюшенко вважає, що за своєю правовою природою судовий 

збір дуже близький до податкових платежів [191, c. 130], Н. Бойко зазначає 

подвійну суть такого обов’язкового платежу: з однієї сторони – як збору у 

розумінні п. 6.2 Податкового кодексу України, з іншої – як виду судових 

витрат. Вказане означає, що цьому платежу притаманні функції як збору, 

так і інституту судових витрат [17]. На думку Н. Бойко з податковими 

платежами судовий збір споріднює ціла низка ознак. а саме: 1) 

загальнообов’язковість; 2) наявність об’єкта справляння, який визначений 

ст. 3 Закону України «Про судовий збір»; 3) коло суб’єктів, на яких 

покладається обов’язок зі сплати збору; 4) наявність визначених законом 
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ставок збору; 5) наявність бази справляння збору, якою є ціна позову (розмір 

позовних вимог) [17]. 

У статтях 132, 134, 135, 137, 138 КАС  визначені загальні засади 

визначення розміру, порядку нарахування, порядок розподілу, компенсації 

щодо витрат 1) 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; 2) пов’язані з переїздом до іншого 

населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, 

компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять; 

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

проведенням експертиз; 4) пов’язані з витребуванням доказів, проведенням 

огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та 

вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою справи до розгляду; 5) 

пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до 

розгляду справи [67]. 

Витрати, пов’язані із розглядом адміністративної справи, як відзначає 

К.С. Пащенко, встановлені з метою: а) відшкодування державі витрат, 

понесених судом, а саме: пов’язаних з проведенням огляду доказів на місці 

та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи; б) відшкодування 

особам, які сприяють здійсненню правосуддя в адміністративних справах, а 

саме: пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та 

проведенням судових експертиз, витрати на правову допомогу [114, c. 57]. 

Можна доповнити цей перелік третьою групою, а саме відшкодування 

витрати сторін та їх представників, пов’язані із отриманням правничої 

допомоги та прибуттям до суду стороні. До цієї групи можна віднести і 

відшкодування цих же затрат третіх осіб із самостійними вимогами, на 

користь яких прийнято рішення (окрім суб’єктів владних повноважень), їх 

представникам. Окрім того, зважаючи на суб’єктний склад осіб, яким 
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законом надається право на відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом 

адміністративної справи. Тому слід підтримати пропозицію  К.С. Пащенко 

щодо розширення кола суб’єктів, що мають право на компенсацію витрат, 

пов’язаних із розглядом справи в адміністративному суді [114, c. 57]. 

Вважаємо за необхідне доповнити ст. 134 та 135 КАС України доповнити 

вказівкою на «витрати третіх осіб із самостійними вимогами».  

Завдяки можливості стягнення понесених судових витрат, наголошує 

К.С. Пащенко, полегшується оплата представника в процесі, витрати по 

пошуку і наданню доказів, оплата послуг спеціаліста, експерта і 

перекладача. Шляхом сплати судового збору забезпечується можливість 

проведення самого судового процесу. Крім того, адміністративне 

судочинство має значну кількість пільг по сплаті збору, а також можливість 

відстрочення, розстрочки його сплати, зменшення розміру або взагалі 

звільнення від сплати судового збору, що полегшує доступ до правосуддя 

малозабезпеченим верствам населення. Таким чином, реалізується 

правозабезпечувальна мета судових витрат в адміністративному судочинстві 

[114, c. 57]. Таким чином однією з відмінностей між судовим збором та 

витратами, пов’язаними з розглядом справи є відмінність в цілях правового 

регулювання й у характері відносин, які виникають з приводу цих судових 

витрат, що тягне за собою відмінність у методах правового регулювання 

публічно-правових чи приватноправових. 

Наукові дослідження, що вивчали інститут судових витрат 

класифіковано за критеріями :  

1) галузі процесуального права: 1.1) у сфері господарського 

процесуального права (Л.Є. Зуєва, Н.О. Петренко); 1.2) цивільного 

процесуального права (С.С. Богля, К.С. Шмотін); 1.3) кримінального 

процесуального (Н.І. Поліщак, А.А. Павлишин); 1.4) адміністративного 

процесуального права (Р.І. Шевейко, Л.Г. Глущенко); 
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2) період проведення дослідження: 2.1) до прийняття КАС України, 

тобто до 2005 року (А.А. Павлишин); 2.2) після прийняття КАС України у 

2005 році до внесення у нього змін у 2017 році (Н.І. Поліщак,  Р.І. Шевейко, 

С.С. Богля); 2.3) після внесення змін до КАС України у 2017 році (О.М. 

Капля, В.В. Ковбасюк, В.О. Скрипченко, В.В. Тильчик); 

3) предметом  дослідження : 3.1) судові витрати є предметом 

дослідження (Л.Є. Зуєва, С.С. Богля, К.С. Шмотін, Н.І. Поліщак, А.А. 

Павлишин, Р.І. Шевейко, Л.Г. Глущенко); 3.2) судові витрати входять до 

об’єкту дослідження (В.Р. Щавинський, В.І. Ярошенко, О.М. Капля, Р.М. 

Кихтюк, М.М. Яковенко, В.А. Миколаєць, М.В. Романюк, В.О. Скрипченко, 

І.В. Смолій, В.В. Тильчик та інші). 

Класифікація судових витрат вивчалась вченими за різними 

критеріями. Так, на думку Н.І. Поліщак класифікація процесуальних витрат 

може здійснюватися за такими критеріями:  

1) за суб’єктом, який зобов’язаний відшкодовувати витрати (держава; 

обвинувачена, засуджена особа; потерпілий, представник потерпілого, 

цивільний позивач, представник цивільного позивача, цивільний відповідач, 

представник цивільного відповідача);  

2) вид процесуальної діяльності, у зв’язку з якою ці витрати виникли 

(витрати, що утворилися у зв’язку з проведенням слідчих (розшукових) дій; 

інші витрати, які виникли під час здійснення кримінального провадження) 

[124, c. 178]. 

Таким чином можна виокремити такі ознаки судових витрат:  

1) за змістом це сукупність всіх грошових коштів, які зобов’язані 

сплатити сторони;  

2) метою є  забезпечення розгляду і вирішення публічно-правового 

спору, переданого на розгляд адміністративного суду;  

3) підстава та спосіб сплати цих коштів передбачені законом; 
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 4) вносяться на розрахунковий рахунок суду особами, зацікавленими у 

розгляді і вирішенні їх публічно-правового спору;  

5) виконують функції – компенсаційну, забезпечувальну, превентивну. 

За результатами вивчення Закону України «Про судовий збір» та 

наведених наукових позицій вважаємо за можливе виокремити основні та 

додаткові ознаки судового збору в адміністративному судочинстві.  

Так, до основних ознак судового збору пропонуємо віднести наступні: 

1) За своїм змістом це збір, тобто; 2) законом визначені розміри його ставок; 

3) справляється на всій території України; 4) 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 чи стосовно яких 

ухвалене судове рішення; 5) об’єктами справляння судового збору є подання 

заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення 

окремих судових рішень; 6) судовий збір сплачується за місцем розгляду 

справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету 

України.  

Додатковими ознаками судового збору, на наш погляд є наступні : 1) 

законодавством визначено перелік випадків, коли судовий збір не 

справляється; 2) передбачені пільги щодо сплати судового збору  вигляді 

звільнення від його сплати для певних категорій; 3) може бути 

перерахований у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з 

використанням електронного платіжного засобу або за допомогою 

платіжних пристроїв; 4) за рішенням суду можливим є відстрочення та 

розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або 

звільнення від його сплати; 5)  цей збір може бути повернутий за ухвалою 

суду; 6) його функціями є фіскальна, превентивна, стимулююча. Ці ознаки 

відрізняють судовий збір від витрат, пов’язаних із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві. 
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З урахуванням зазначеного пропонуємо виокремити  ознаки витрат, 

пов’язаних із розглядом справи в адміністративному судочинстві: 

1) матеріальний характер та грошовий вираз витрат; 2) об’єктом виступають 

майнові відносини, грошові затрати, пов’язані із розглядом та вирішенням 

публічного спору; 3) суб’єктами відносин є суд, сторони, треті особи із 

самостійними вимогами, інші суб’єкти адміністративного судочинства 

(представник, свідки, експерт та ін.), які мають взаємні права, обов’язки і 

несуть відповідальність за їх недотримання; 4) платниками є сторони у 

справі; 5) визначена законодавством форма та спосіб понесення таких 

витрат; 6) пов’язаність із розглядом та вирішенням публічно-правового 

спору; 7) носять компенсаційний характер; 8) мета – сприяння розгляду та 

вирішенню конкретного публічно-правового спору в межах 

адміністративного судочинства; 9) пов’язані із оплатою : 9.1)  професійної 

правничої допомоги; 9.2) прибуття до суду сторін та їхніх представників; 

9.3) роботи та залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та 

проведенням експертиз; 9.4) діяльності щодо витребуванням доказів, 

проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням 

доказів; 9.5) інших процесуальних дій або підготовки до розгляду справи. 

Таким чином під витратами, пов’язаними із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві (як судовими витратами) можна розуміти 

кошти, які на підставі та у спосіб, передбачений законом, мають сплатити 

особи, що беруть участь у справі, з метою сприяння розгляду та вирішенню 

конкретного публічно-правового спору в межах адміністративного 

судочинства для компенсації професійної правничої допомоги, прибуття до 

суду сторін та їхніх представників; роботи та залучення свідків, спеціалістів, 

перекладачів, експертів та проведенням експертиз; діяльності щодо 

витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших процесуальних дій або 

підготовки до розгляду справи [69, c. 92]. 
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Запропоновано виокремити три групи витрат, пов’язаних із розглядом 

адміністративної справи:  

1) відшкодування державі витрат, понесених судом, пов’язаних з 

проведенням огляду доказів на місці та вчиненням інших дій, необхідних 

для розгляду справи;  

2) відшкодування особам, які сприяють здійсненню правосуддя в 

адміністративних справах, пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, 

перекладачів та проведенням судових експертиз, витрати на правову 

допомогу;  

3)  відшкодування витрати сторін та їх представників, пов’язані із 

отриманням правничої допомоги та прибуттям до суду сторін. 

 

 

1.2 Правова природа витрат, пов'язаних із розглядом справ 

адміністративними судами в Україні 

 

Належне матеріальне забезпечення провадження по розгляду справ у 

порядку адміністративного судочинства є обов’язковою та найбільш 

важливою умовою його ефективності, наголошує Р.І. Шевейко [200, c. 199]. 

Оскільки це забезпечує доступність правосуддя для громадян. Л.Г. 

Глущенко наголошує, що поряд із загальнодоступністю і безкоштовністю 

правосуддя у будь-якій правовій державі, у тому числі і в Україні, існує 

інститут судових витрат, який має сприяти не тільки запобіганню 

необґрунтованих звернень до суду, а й спонукати учасників спору 

виконувати свої обов’язки добровільно. Від того, наскільки відпрацьований 

механізм розрахунку та сплати судових витрат, залежить і досягнення 

вказаних цілей [34, c. 3]. 

С.В. Березовська зазначає, що доступність правосуддя – це певний 

стандарт, який відбиває вимоги справедливого й ефективного судового 



49 

 

захисту, що конкретизується в необмеженій судовій юрисдикції, належних 

судових процедурах, розумних строках і безперешкодному зверненні будь-

якої зацікавленої особи до суду; воно визначається низкою умов, однією з 

яких є розумні судові витрати з правом бідного населення бути звільненим 

від них. С.В. Березовська вважає, що недоступність правосуддя це 

невідповідність правосуддя вимогам доступності; обмеженість або 

відсутність можливості вільного звернення особи до суду для захисту своїх 

прав і свобод. На думку цієї дослідниці розмір судового збору, як частини 

судових витрат, обмежує можливість і право або позбавляє можливості й 

права на звернення до суду з адміністративним позовом/скаргою юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб (особливо малозабезпечених, 

бідних) у зв’язку з соціально-економічним становищем у нашій державі, 

рівнем доходів осіб або взагалі зазначені особи не будуть звертатися до 

суду, а також зумовлює дискримінацію учасників судового процесу та 

порушує їхні права через її значну суму [9, c. 56]. На наш погляд, аналогічна 

ситуація складається із іншою частиною судових витрат, а саме витратами, 

що пов’язані із розглядом справ адміністративними судами.  

Інститут судових витрат в адміністративному судочинстві охоплює 

низку положень, які крім КАС України, регулюються Законом України «Про 

судовий збір» [155], Законом України «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень» [142], постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів 

державного та місцевих бюджетів або боржників» [148]. 

Проблеми державного фінансування судової системи України 

виникають щороку. Так, у 2020 році потреби судової системи були 

профінансовані на 64%, і ця обставина підвищує значення судових витрат  

як засобу забезпечення здійснення правосуддя. Також, наголошує 

К.С. Пащенко до судочинства залучаються особи, які сприяють здійсненню 

правосуддя: посадові особи, спеціалісти з питань, що виникають під час 
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розгляду справи, судові експерти, перекладачі, діяльність яких потребує 

матеріальної компенсації, здійснюються процесуальні дії, які потребують 

додаткових витрат. Повністю покласти на державу, тобто на платників 

податків, витрати, пов’язані з функціонуванням судової системи, вважає цей 

науковець, не є раціональним і не відповідає принципу пропорційності 

відповідальності, а також історичним передумовам існування інституту 

судових витрат. Тому законодавством на осіб, в інтересах яких 

розглядаються й вирішуються, перш за все, судові спори, покладено 

обов’язок частково відшкодовувати витрати на судочинство [118, c. 43]. 

Науковці наголошують, що у діючому законодавстві України у сфері 

адміністративного судочинства мають місце численні недоліки в 

нормативному регулюванні інституту судових витрат. На практиці 

зустрічаються помилки під час застосування вітчизняного законодавства, які 

Р.І. Шевейко та Л.Г. Глущенко пов’язують не тільки з недостатнім 

законодавчим регулюванням окремих положень судових витрат у 

провадженні по розгляду справ у порядку адміністративного судочинства, 

але й недостатньою теоретичною розробкою існуючих проблем даного 

інституту [199, c. 4; 34, c. 4]. Оскільки згідно ст. 132 КАС судові витрати 

складаються із судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи, то 

зазначені проблеми поширюються на всі елементи цього інституту.  

Новий механізм компенсації витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами був закріплений у Кодексі адміністративного 

судочинства України Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII 

[140]. Відповідно до ст.132 Кодексу адміністративного судочинства України 

судові витрати складаються із судового збору та витрат, пов’язаних із 

розглядом справи, які, у свою чергу, поділяються на наступні види: 

1) витрати на  професійну правничу допомогу; 2) витрати сторін та їхніх 

представників, що пов’язані із прибуттям до суду; 3) витрати, пов’язані із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 
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експертиз; 4) витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням 

огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 5) витрати, 

пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до 

розгляду справи [67]. З 2017 року розпочалась формуватись нова судова 

практика щодо застосування цих правових положень та проводились 

відповідні наукові дослідження. 

Н.Ю. Сакара, досліджуючи правову природу судового збору зазначає, 

що осмислення правової природи судового збору слід розпочинати зі 

з’ясування сутності судових витрат взагалі, оскільки категорії судові 

витрати та судовий збір співвідносяться між собою як ціле та частина. При 

цьому, як відомо, частина завжди переймає окремі властивості цілого та 

внутрішньо погоджується з іншими частинами, хоча й зберігає свою 

специфічність. Тому розкриття змісту категорії судові витрати надасть 

можливість виявити ознаки, які, в тому числі, можуть бути притаманні й 

судовому збору [172, c. 136]. У зв’язку із зазначеним застосування цього 

підходу є виправданим при визначенні правової природи витрат, пов’язаних 

із розглядом справ в адміністративних судах, як інституту адміністративно-

процесуального права,  а виокремити ознаки таких витрат, що відрізняють їх 

від ознак  судового збору дозволить дослідження його змісту.  

Л.Г. Глущенко пропонує визначати судові витрати як кошти, які на 

підставі та у спосіб, передбачений законом, мають сплатити особи, що 

беруть участь у справі, у зв’язку зі зверненням до суду та розглядом 

адміністративної справи [34, c. 15]. Р.І Шевейко формулює поняття витрати 

в адміністративному судочинстві як сукупність всіх грошових коштів, які 

зобов’язані сплатити сторони на законних підставах для розгляду і 

вирішення публічно-правового спору, переданого на вирішення 

адміністративного суду [199, c. 14]. Як різновид грошових витрат судові 

витрати в цивільному процесі на думку С.Е. Устюшенко, це передбачені 

нормами цивільного процесуального законодавства витрати (грошові 



52 

 

кошти) сторін, інших учасників справи, понесені ними у зв’язку з її 

розглядом та вирішенням, а у разі їх звільнення від сплати – це витрати 

держави, які вона несе у зв’язку з вирішенням конкретної цивільної справи 

[190, c. 130]. Важливим для розуміння сутності судових витрат в 

адміністративному судочинстві є визначення їх основних функцій, що були 

виокремлені Л.Г. Глущенко: компенсаційна, тобто часткове покриття 

видатків, які супроводжують судову діяльність; забезпечувальна – це 

можливість оперативного проведення необхідних процесуальних дій та 

превентивна, а саме запобігання подання безпідставних позовів [34, c. 5]. 

Н.О. Петренко відстоює позицію, що судовими витратами у 

господарському процесуальному праві слід визнавати грошові кошти, право 

на оплату та обов’язок щодо сплати, відшкодування яких виникає в 

учасників господарського процесу на підставі закону або рішення суду з 

конкретного спору у зв’язку з розглядом справи господарської юрисдикції. 

При цьому вона підтримує позиції інших вчених та відмічає, що судові 

витрати, яких зазнає кожна сторона, є або вимушеними (тобто особа 

зобов’язана їх сплатити для отримання доступу до певних благ), або 

необхідними (щоб довести свою позицію у суді) [120, c. 198-199]. 

В юридичній літературі зазначається, що норми процесуального права, 

які регулюють відносини, пов’язані із судовими витратами, визначають 

порядок та розміри сплати судових витрат, процедуру їх відшкодування, а 

також інші питання, пов’язані із судовими витратами, утворюють окремий 

самостійний процесуально-правовий інститут [14, с. 8; 114, с. 57].  

В літературі, наголошує С.С. Богля, відзначається, що норми, які 

регулюють відносини, пов’язані із судовими витратами, складають 

самостійний інститут цивільного процесуального права (Ю.К. Осипов, О.А. 

Добровольский та інш.). Однак таке твердження вимагає відповідних 

уточнень та пояснень із метою визначення подальших шляхів наукового 

дослідження цього інституту та перспектив його розвитку. У дисертації 
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вказується, що інститут судових витрат є самостійним  інститутом 

цивільного процесуального права і включає цілу низку норм, котрі 

регулюють усі основні питання судових витрат у цивільному процесі. Вони 

досить детально регламентують види судових витрат по цивільним справам, 

їх розподіл та стягнення тощо. Ця обставина підтверджує, що перед нами не 

просто сукупність процесуальних норм, котрі регламентують певні 

фрагменти цивільного процесу, а їх система, що забезпечує відносно 

завершене регулювання більшості сторін процесуальних відносин. І не 

випадково, що в наступних главах та розділах ЦПК, наголошує С.С. Богля 

не зустрічаються правові норми, що регулюють судові витрати [14, с. 9]. 

Розглядаючи питання про місце інституту судових витрат у системі 

права, С.С. Богля зазначає, що це питання є правомірним у зв’язку з тим, що 

норми, які регулюють відносини, пов’язані із судовими витратами містяться 

також у Господарському процесуальному кодексі України та Кримінально-

процесуальному кодексі України. Зазначається, що недостатньо 

обмежуватись тільки констатацією, що існують схожі норми в інших 

процесуальних галузях [14, с. 9]. На думку цього вченого інститут судових 

витрат складається з норм цивільного процесуального права, кримінально-

процесуального права і господарсько-процесуального права, але включає у 

свій склад також норми і фінансового права. Нормами фінансового права 

регулюються порядок сплати державного мита, порядок звернення у 

фінансові органи та ін. Ціна позову, з’єднання і роз’єднання вимог, 

звільнення від сплати судових витрат, відстрочка, розстрочка їхньої сплати і 

багато інших відносин, що виникають між судом і іншими учасниками 

процесу, регулюються нормами цивільного процесуального права. У 

результаті дослідження автор робить висновок, що норми права, що 

регулюють судові витрати складають комплексний міжгалузевий правовий 

інститут. При цьому можливо виділити два різновиди функціональних 

зв’язків з іншими галузями права: 1) із господарським та кримінальним 
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процесами; 2) із фінансовим правом. Виділення таких зв’язків дозволяє 

окреслити напрямки подальшого комплексного дослідження інституту 

судових витрат [14, c. 14]. 

Інститут судових витрат в адміністративному судочинстві на думку 

К.С. Пащенко являє собою сукупність правових норм, що регулюють 

відносини між адміністративним судом і особами, які беруть участь у 

справі, з приводу сплати судового збору і витрат, пов’язаних із розглядом 

справи, та характеризуються специфічними правами й обов’язками сторін 

таких правовідносин. І.С. Пащенко вважає, що за способом регулювання 

відносин цей інститут включає в себе як матеріально-правові, так і 

процесуальні ознаки, оскільки з одного боку він регулює суспільні 

відносини щодо сплати судових витрат (їх стягнення), а з іншого – 

забезпечується форма та спосіб такого регулювання. Як самостійний 

правовий інститут, він має свій об’єкт і суб’єктів правового регулювання. 

об’єктом виступають майнові відносини, грошові затрати, а суб’єктами є 

суд, сторони, треті особи із самостійними вимогами, інші суб’єкти 

адміністративного судочинства (представник, свідки, експерт та ін.), які 

мають взаємні права, обов’язки і несуть відповідальність за їх недотримання 

[118, c. 57]. 

На думку С.Е. Устюшенко ознаками судових витрат  як різновиду 

грошових витрат є: 1) судові витрати пов’язані зі здійсненням лише тих дій, 

які сприяють розгляду та вирішенню конкретної цивільної справи; 

2) матеріальний характер та грошовий вираз судових витрат; 3) серед 

суб’єктів процесуальних правовідносин судові витрати несуть лише 

учасники справи (в основному сторони); 4) за загальним правилом, розподіл 

судових витрат відбувається між учасниками справи залежно від результатів 

розгляду справи, а у разі їх звільнення від сплати покладається на 

державний бюджет. Водночас, цей науковець визначає також ознаки 

судових витрат як інституту процесуального права : 1) інститут судових 
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витрат містить елементи публічно-правового і приватноправового 

регулювання; 2) норми цього інституту регулюють такі основні етапи: 

несення, забезпечення та розподіл судових витрат; 3) норми цього інституту 

застосовуються на всіх стадіях та належать до всіх видів судочинства [190, 

c. 150]. 

К.С. Пащенко наголошує саме на ознаках, притаманних цьому 

інституту в адміністративному судочинстві. До них цей науковець 

відносить: 1) зумовленість здійсненням провадження в адміністративній 

справі; 2) стягнення зі сторін, третіх осіб із самостійними вимогами, 

держави; 3) нормативно-правове закріплення переліку сум, що становлять 

судові витрати та порядку їх розподілу; 4) компенсаційний характер; 5) 

гнучка система стягнення судових витрат (можливість зменшення розміру 

витрат, звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення, повернення 

судового збору); 6) наявність можливості оскарження рішення щодо 

судових витрат [114, c. 54]. Наведені вище ознаки судових витрат є 

загальними і для судового збору і для витрат, пов’язаних із розглядом 

справи.  Виокремити ознаки витрат, пов’язаних із розглядом справ в 

адміністративних судах, що відрізняють їх від ознак  судового збору 

дозволить дослідження  змісту останнього. 

На думку Н. Бойко з податковими платежами судовий збір споріднює 

ціла низка ознак. а саме: 1) загальнообов’язковість; 2) наявність об’єкта 

справляння, який визначений ст. 3 Закону України «Про судовий збір»; 3) 

коло суб’єктів, на яких покладається обов’язок зі сплати збору; 4) наявність 

визначених законом ставок збору; 5) наявність бази справляння збору, якою 

є ціна позову (розмір позовних вимог) [17]. Судовий збір, вважає 

С.Е. Устюшенко виконує такі функції: 1) фіскальна функція полягає в 

наповненні спеціального фонду Державного бюджету України, кошти якого 

спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та функціонування 

органів судової влади, тобто частково покриває витрати держави на 
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здійснення правосуддя; 2) превентивна функція полягає в тому, що 

необхідність сплачувати досить значні ставки судового збору під час 

звернення до суду запобігає пред’явленню завідомо безпідставних та 

дріб’язкових позовів, зловживанню сторонами своїми процесуальними 

правами; 3) стимулююча функція полягає у стимулюванні сторін до 

мирного (позасудового) врегулювання спору. Друга та третя з названих 

функцій є спільними для усіх судових витрат, тоді як перша властива лише 

судовому збору [191]. 

Порівняльна характеристика змісту інституту судових витрат у 

провадженні по розгляду справ у порядку адміністративного судочинства з 

процесуальними аналогами в цивільному та кримінальному процесі 

здійснив Р.І. Шевейко. Так, ним виявлено, що спільними рисами у 

визначеннях судових витрат у провадженні по розгляду справ у порядку 

адміністративного судочинства та в кримінальному процесі є наступне: 

«а) судові витрати є юридичним поняттям, межі якого встановлено 

процесуальним законодавством; б) належність судових витрат до сфери 

фінансових відносин; в) виникнення внаслідок діяльності провадження; г) 

пов’язані із захистом публічного інтересу». Цей науковець наголошує, що  в 

кримінально-процесуальному законодавстві не існує поділу судових витрат 

на види, як це передбачено адміністративно-процесуальним законодавством, 

що поділяє їх на судовий збір та судові витрати, пов’язані з розглядом 

справи. У Кримінально-процесуального кодексу України передбачена така 

структура судових витрат у кримінальному процесі: а) суми, що видані чи 

мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, 

перекладачам і понятим; б) суми, витрачені на зберігання, пересилання і 

дослідження речових доказів; в) інші витрати, що їх зробили органи 

дізнання, досудового слідства і суд при провадженні в певній справі [200, c. 

200]. Водночас, цей науковець виявляє наявність тісного зв’язку у 

провадженні по розгляду справ у порядку адміністративного судочинства та 



57 

 

цивільного процесу в контексті судових витрат, який обґрунтовується 

аналогічним складом судових витрат та однаковою підзаконною базою, що 

регулює даний процесуальний інститут [200, c. 203].  

Про ґрунтовність стану наукових досліджень та реалізацію їх 

результатів на практиці свідчить існуючі вимоги до статистичної звітності 

судів, де ґрунтовно відображено вимоги до звіту про справляння, звільнення 

від сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах. 

Так за даними такої звітності у 2019 році за адміністративними позовами 

майнового характеру, що були подані суб'єктом владних повноважень, 

юридичною особою – 148 523 164 грн за 21 474 позовами, фізичною особою 

або фізичною особою – підприємцем – 16 359 542 грн за 9407 позовами, 

загалом сплачено 164 882 706грн за 30 881 позов. Поряд з цим за 

адміністративними позовами немайнового характеру в кількості 86 494 було 

сплачено – 155 956 245 грн. Серед них за 30 376 адміністративними 

позовами немайнового характеру, які були подані суб'єктом владних 

повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем 

сплачено 105417301 грн.; за 56 118 позовами, поданими фізичними особами 

-  50 538 943грн. За 38 781 апеляційною скаргою на рішення суду у 2019 

році було сплачено – 325 283 227 грн. [53]. Натомість наразі Наказом 

Державної судової адміністрації «Про затвердження форми звітності № 10 

«Звіт про справляння, звільнення від сплати та повернення судового збору в 

місцевих та апеляційних судах»» [149] не передбачено ведення статистичної 

звітності щодо кількості адміністративних позовів за якими компенсуються 

витрати, пов'язані із розглядом справ адміністративними судами та розміру 

таких витрат. На наш погляд, така ситуація свідчить про теоретичну 

невизначеність змісту цієї складової судових витрат в адміністративному 

судочинстві.  

У статтях 132, 134, 135, 137, 138 КАС  визначені загальні засади 

визначення розміру, порядку нарахування, порядок розподілу, компенсації 
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щодо витрат 1) 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; 2) пов’язані з переїздом до іншого 

населеного пункту сторін та їхніх представників, а також найманням житла, 

компенсація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять; 3) 

пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та 

проведенням експертиз; 4) пов’язані з витребуванням доказів, проведенням 

огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та 

вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою справи до розгляду; 5) 

пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до 

розгляду справи [67]. 

Витрати, пов’язані із розглядом адміністративної справи, як відзначає 

К.С. Пащенко, встановлені з метою: а) відшкодування державі витрат, 

понесених судом, а саме: пов’язаних з проведенням огляду доказів на місці 

та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи; б) відшкодування 

особам, які сприяють здійсненню правосуддя в адміністративних справах, а 

саме: пов’язаних із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та 

проведенням судових експертиз, витрати на правову допомогу [114, c. 56]. 

Можна доповнити цей перелік третьою групою, а саме відшкодування 

витрати сторін та їх представників, пов’язані із отриманням правничої 

допомоги та прибуттям до суду стороні. До цієї групи можна віднести і 

відшкодування цих же затрат третіх осіб із самостійними вимогами, на 

користь яких прийнято рішення (окрім суб’єктів владних повноважень), їх 

представникам. Окрім того, зважаючи на суб’єктний склад осіб, яким 

законом надається право на відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом 

адміністративної справи. Тому слід підтримати пропозицію  К.С. Пащенко 

щодо розширення кола суб’єктів, що мають право на компенсацію витрат, 

пов’язаних із розглядом справи в адміністративному суді [114, c. 57]. 
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Вважаємо за необхідне доповнити ст. 134 та 135 доповнити вказівкою на 

«витрати третіх осіб із самостійними вимогами».  

Завдяки можливості стягнення понесених судових витрат, наголошує 

К.С. Пащенко, полегшується оплата представника в процесі, витрати по 

пошуку і наданню доказів, оплата послуг спеціаліста, експерта і 

перекладача. Шляхом сплати судового збору забезпечується можливість 

проведення самого судового процесу. Крім того, адміністративне 

судочинство має значну кількість пільг по сплаті збору, а також можливість 

відстрочення, розстрочки його сплати, зменшення розміру або взагалі 

звільнення від сплати судового збору, що полегшує доступ до правосуддя 

малозабезпеченим верствам населення. Таким чином, реалізується 

правозабезпечувальна мета судових витрат в адміністративному судочинстві 

[118, c. 58]. Таким чином однією з відмінностей між судовим збором та 

витратами, пов’язаними з розглядом справи є відмінність в цілях правового 

регулювання й у характері відносин, які виникають з приводу цих судових 

витрат, що тягне за собою відмінність у методах правового регулювання 

публічно-правових чи приватноправових. 

З урахуванням зазначеного пропонуємо виокремити  ознаки витрат, 

пов’язаних із розглядом справи в адміністративному судочинстві  як 

судових витрат: 1) матеріальний характер та грошовий вираз витрат; 

2) об’єктом виступають майнові відносини, грошові затрати, пов’язані із 

розглядом та вирішенням публічного спору; 3) суб’єктами відносин є суд, 

сторони, треті особи із самостійними вимогами, інші суб’єкти 

адміністративного судочинства (представник, свідки, експерт та ін.), які 

мають взаємні права, обов’язки і несуть відповідальність за їх 

недотримання; 4) платниками є сторони у справі; 5) визначена 

законодавством форма та спосіб понесення таких витрат; 6) пов’язаність із 

розглядом та вирішенням публічно-правового спору; 7) носять 

компенсаційний характер; 8) мета – сприяння розгляду та вирішенню 
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конкретного публічно-правового спору в межах адміністративного 

судочинства; 9) пов’язані із оплатою : 9.1)  професійної правничої допомоги; 

9.2) прибуття до суду сторін та їхніх представників; 9.3) роботи та залучення 

свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертиз; 

9.4) діяльності щодо витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за 

їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 9.5) інших процесуальних дій 

або підготовки до розгляду справи. 

Таким чином під витратами, пов’язаними із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві (як судовими витратами) можна розуміти 

кошти, які на підставі та у спосіб, передбачений законом, мають сплатити 

особи, що беруть участь у справі, з метою сприяння розгляду та вирішенню 

конкретного публічно-правового спору в межах адміністративного 

судочинства для компенсації професійної правничої допомоги, прибуття до 

суду сторін та їхніх представників; роботи та залучення свідків, спеціалістів, 

перекладачів, експертів та проведенням експертиз; діяльності щодо 

витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших процесуальних дій або 

підготовки до розгляду справи. 

Можна виокремити три групи витрат, пов’язаних із розглядом 

адміністративної справи: 1) відшкодування державі витрат, понесених 

судом, пов’язаних з проведенням огляду доказів на місці та вчиненням 

інших дій, необхідних для розгляду справи; 2) відшкодування особам, які 

сприяють здійсненню правосуддя в адміністративних справах, пов’язаних із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових 

експертиз, витрати на правову допомогу; 3)  відшкодування витрати сторін 

та їх представників, пов’язані із отриманням правничої допомоги та 

прибуттям до суду сторін. 

Таким чином під витратами, пов’язаними із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві (інститут адміністративно-процесуального 
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права) можна розуміти сукупність правових норм, що регулюють відносини 

між адміністративним судом і особами, які беруть участь у справі, з приводу 

несення, забезпечення та розподілу коштів, які на підставі та у спосіб, 

передбачений законом, мають сплатити особи, що беруть участь у справі, з 

метою сприяння розгляду та вирішенню конкретного публічно-правового 

спору в межах адміністративного судочинства для компенсації професійної 

правничої допомоги, прибуття до суду сторін та їхніх представників; роботи 

та залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 

експертиз; діяльності щодо витребуванням доказів, проведенням огляду 

доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших 

процесуальних дій або підготовки до розгляду справи [68, c. 147]. 

Пропонуємо також запровадити статистичну звітність щодо кількості 

адміністративних позовів за якими компенсуються витрати, пов'язані із 

розглядом справ адміністративними судами та розміру таких витрат шляхом 

. внесення змін до Наказу Державної судової адміністрації «Про 

затвердження форми звітності № 10 «Звіт про справляння, звільнення від 

сплати та повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах»» від 

21.12.2012  № 172. 

 

1.3 Правові засади механізму нарахування, розподілу та 

відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом справ в 

адміністративному судочинстві 

 

Вільний доступ до правосуддя є однією з базових засад, закріплених у 

міжнародних документах; іноземних адміністративних, адміністративно-

процесуальних, адміністративно-процедурно-процесуальних кодексах,  

вітчизняному КАС України та інших нормативно-правових актах. Так, у 

статті 8 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна людина має 

право на ефективне поновлення у правах компетентними національними 
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судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або 

законом [33]. Згідно цього положення ст. 5 КАСУ визначає, що кожна особа 

має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до 

адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 

суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні 

інтереси, і просити про їх захист . Ніхто не може бути позбавлений права на 

участь у розгляді своєї справи у визначеному цим Кодексом порядку. 

Відмова від права на звернення до суду є недійсною. Водночас ст. 8 КАСУ 

визначає, що усі учасники судового процесу є рівними перед законом і 

судом та не може бути привілеїв чи обмежень прав учасників судового 

процесу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками [67].  

Закон України «Про судоустрій та статус суддів» зазначає у ст. 7, що 

доступність правосуддя для кожної особи забезпечується відповідно 

до Конституції України та в порядку, встановленому законами України 

[157]. Стаття 55 «Права і свободи людини і громадянина захищаються 

судом» Конституції України кожному гарантується право на оскарження в 

суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб [87]. Водночас проблеми 

державного фінансування судової системи України виникають щороку. Так, 

у 2020 році потреби судової системи були профінансовані на 64% [106], і ця 

обставина є перепоною на шляху забезпечення права доступу до правосуддя 

для осіб, що не мають фінансових можливостей забезпечити покриття 

судових витрат.  

К.С. Пащенко зазначає, що  до судочинства залучаються особи, які 

сприяють здійсненню правосуддя: посадові особи, спеціалісти з питань, що 

виникають під час розгляду справи, судові експерти, перекладачі, діяльність 

яких потребує матеріальної компенсації, здійснюються процесуальні дії, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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потребують додаткових витрат. Тому на осіб, в інтересах яких 

розглядаються й вирішуються, перш за все, судові спори, покладено 

обов’язок частково відшкодовувати витрати на судочинство [118, c. 43]. 

В Україні, як свідчить статистика, реальні наявні доходи українців у 2 

кварталі 2020 року скоротилися на 7,3% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року [163]. Таким чином фінансові можливості українців 

для захисту своїх прав у судах всіх юрисдикцій, у тому числі 

адміністративних судах, доволі обмежені. Відтак виникає поточна історична 

ситуація, яка створює об’єктивні умови дискримінації громадян за їх 

майновим станом, оскільки зубожіння не дозволяє їм захищати свої права в 

адміністративних судах.  

Така ситуація в певні історичні періоди в різній мірі проявлялась у 

багатьох країнах світу. Як зауважує Н. Ю. Сакара, на історичному шляху  

становлення концепції вільного доступу до правосуддя однією з вагомих 

перепон були судові витрати. Перешкоди матеріального характеру не давали 

можливості бідним прошаркам населення звернутися за захистом своїх прав 

до суду у зв’язку із високою вартістю допомоги адвоката та судових витрат 

[171, c. 16].  

С.С. Богля зазначає, що у ХІХ столітті 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. Лише на початку ХХ століття було прийнято 



64 

 

низку позитивних положень, що стосувалися  встановлення різних ставок 

державного мита при її пропорційному обчисленні, звільнення від сплати 

мита і витрат по провадженню по справі, часткового відшкодування витрат 

держави на здійснення судової діяльності, запобіганню подання свідомо 

необґрунтованих позовів [14, c. 9]. 

Таким чином, основна засада, що лежить в основі механізму 

нарахування, розподілу та відшкодування витрат, що пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами є принцип відшкодування 

судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене 

судове рішення, що закріплений у ст. 2 КАС України. Необхідно відмітити 

проблематичний характер забезпечення реалізації цього принципу та його 

другорядний характер у відношення до принципу обов’язковості судового 

рішення, принципів процесуальної економії та доступності судового захисту 

в аспекті функціонування інституту судових витрат 

На думку С.С. Боглі, принцип процесуальної економії має найбільше 

відношення до теми цього дослідження і його зміст визначає відносини, 

пов’язані із судовими витратами. Режиму економії необхідно дотримуватися 

й у судовій діяльності при здійсненні правосуддя, а дія принципу повинна 

виражатися в прагненні до досягнення найкращих результатів із 

найменшими витратами сил, коштів і часу. Заперечення наявності в 

цивільному судочинстві принципу процесуальної економії автор вважає 

необґрунтованим. Автор у цілому погоджується з тим, що необхідно 

обережно відноситися до формування нових принципів цивільного процесу, 

але розглядати систему принципів як щось застигле, особливе в період 

корінного реформування судової влади та цивільного судочинства, є досить 

спірним. Принцип процесуальної економії, крім швидкості, оперативності 

процесу, охоплює також економію коштів держави й осіб, які беруть участь 

у справі, що витрачаються при розгляді справи. Швидкість, оперативність 

розуміються не тільки як своєчасний розгляд спору, але  як інтенсивне 
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здійснення визначених процесуальних дій в підвищення продуктивності 

праці при розгляді усієї справи і цілому. У такому розумінні й інтенсивність 

розгляду справ, і економія коштів досягаються шляхом вибору 

оптимального варіанта, раціонального використання процесуальних коштів 

[14, c. 9]. 

Іншим важливим принципом на думку С.С. Боглі, що знаходить 

реалізацію в інституті судових витрат, є принцип доступності судового 

захисту прав і інтересів. Право передбачає різні способи захисту 

суб’єктивних прав і інтересів громадян, одним з яких є судовий захист. 

Закріплене Конституцією України (ст.55) і ст. 4 ЦПК 1963 р. право на 

судовий захист реально забезпечується наявністю широких політичних, 

економічних, соціальних і правових гарантій. Серед правових гарантій 

важливе місце займають і норми інституту судових витрат. Використовуючи 

ці гарантії, будь-яка зацікавлена в розгляді правового спору особа може 

безперешкодно звернутися до суду за захистом прав. Гарантією доступності 

судового захисту є низький розмір судових витрат і можливість надання 

законом різних пільг особам, зобов’язаним їх сплачувати [14, c. 10]. 

Таким чином забезпечення відшкодування судових витрат фізичних та 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення, повинен 

реалізовуватись дотримуючись балансу між принципом процесуальної 

економії та доступності судового захисту прав і інтересів. 

Тому і з’явились міжнародні документи, призначення яких підвищити 

гарантії доступності правосуддя. Рекомендація R(81)7 комітету міністрів 

Ради Європи «Про шляхи полегшення доступу до правосуддя» від 14 травня 

1981 року визначає, що право на доступ до правосуддя і справедливому 

розгляду судом, гарантоване Європейською конвенцією з прав людини, є 

одним з основних ознак будь-якого демократичного суспільства, проте 

судочинство нерідко носить настільки складний, тривалий і дорогий 

характер, що приватні особи, особливо що знаходяться в економічно 
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несприятливому становищі, відчувають труднощі в здійсненні своїх прав 

[161]. Враховуючи зазначене комітету міністрів Ради Європи вважає, що 

одним із заходів усунення економічних перешкод для доступу до 

правосуддя є існування  відповідних систем юридичної допомоги, особливо 

щодо осіб, які перебувають в економічно несприятливому становищі [162]. 

Таким чином міжнародні акти однією з умов доступності правосуддя 

визначають співрозмірність судових витрат із доходами громадян. 

У Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів від 10 

травня 2006 р. вказується, що одним із завдань цього акту встановлено 

забезпечення доступного і справедливого судочинства, прозорості в 

діяльності судів, оптимізації системи судів загальної юрисдикції [151]. 

Зазначається, що вільний доступ до правосуддя є конституційним правом 

особи й основою справедливого судочинства. О.М. Овчаренко наполягає на 

тому, що складниками названого принципу є раціональність судових витрат, 

які не можуть бути перешкодою для судового захисту прав людини [109, c. 

17].  

Адміністративні кодекси різних країн містять положення, які 

відображають зміст ст. 8 Загальної декларації прав людини. Так, 

Адміністративний кодекс Республіки Молдова (ст. 39) визначає, що будь-

яка особа, чиє право порушене органом публічної влади може звернутися в 

компетентну судову інстанцію [4]. Закон Литовської Республіки «Про 

провадження у адміністративних справах» у статтях 5 та 6 визначає, що 

кожен зацікавлений суб'єкт має право в установленому законодавством 

порядку звертатися до суду за захистом порушеного чи оспорюваного права 

або охоронюваного законом інтересу. Правосуддя в адміністративних 

справах здійснюють тільки суди, керуючись принципом рівності всіх осіб 

перед законом і судом, незалежно від статі, раси, національності, мови, 

походження, соціального стану, віросповідання, переконань або поглядів, 
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виду і характеру діяльності, місця проживання та інших обставин. Як 

гарантію реалізації цих положень у ст. 39 Закону Литовської Республіки 

«Про провадження у адміністративних справах» передбачено можливість 

часткового або повного звільнення від сплати витрат, пов’язаних із 

розглядом справи, а саме : 1) сум, виплачених свідкам, перекладачам, 

фахівцям, експертам та експертних організацій; 2) витрат на оплату 

юридичних послуг адвоката або помічника адвоката; 3) інші необхідні і 

обґрунтовані витрати, не пов'язані з наданням юридичних послуг стороні 

процесу [50]. 

В Україні гарантіями доступності адміністративного судочинства є 

положення статті 133 КАС, яка передбачає можливості суду із врахуванням 

майнового стану сторони, ухвалою зменшити розмір належних до оплати 

судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи 

відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк 

[67].  

З одного боку, зазначає М.І. Балюк, вимога щодо сплати судових 

витрат, в тому числі й при зверненні до суду з позовною заявою, сама по 

собі не може вважатись обмеженням права на доступ до суду. Проте сума 

судових витрат призначена, виходячи з конкретних обставин, включаючи 

спроможність заявника (інших осіб), її сплатити та стадію, на якій перебував 

розгляд справи на той момент, коли обмеження було накладено, є 

важливими чинниками при визначенні того, скористалася ця особа своїм 

правом доступу до суду чи ні – таку позицію займає Європейський суд з 

прав людини [7, с. 113]. Зменшення розміру судових витрат, звільнення від 

їх оплати, відстрочення та розстрочення сплати судових витрат 

забезпечують можливість доступу особи до суду, вважає К.С. Пащенко [119, 

c. 45].  

Стаття 133 КАСУ підставою для прийняття рішення адміністративним 

судом про зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати, 



68 

 

відстрочення та розстрочення судових витрат визначає майновий стан 

особи. Проте, слід погодитись із К.С. Пащенко, що у чинному законодавстві 

відсутні критерії визначення такого майнового стану та критерії вибору 

суддею одного із можливих рішень, передбачених ст. 133 КАСУ. На наш 

погляд, ці законодавчі прогалини повинні бути заповнені. Особливої 

актуальності це питання набуває у зв’язку із зниженням рівня 

забезпеченості громадян України через економічну кризу обумовлену 

всесвітньою епідемією коронавірусної хвороби. Відтак дослідження шляхів 

правового забезпечення доступності правосуддя через деталізацію 

механізмів зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати, 

відстрочення та розстрочення судових витрат, пов’язаних з розглядом 

справи в адміністративних судах, є одним з головних завдань правової 

науки на сьогодні.  

Основний механізм  та порядок нарахування, розподілу та сплати 

судових витрат був визначений у статтях 87-98 КАС України в редакції 2005 

року. У цій період було закладено основні елементи механізму 

встановлення, доведення, нарахування та відшкодування судових витрат, у 

тому числі тих, що пов’язані із розглядом справи адміністративними 

судами:  

1) ч. 3 ст. 87 визначала витратами, пов'язаними з розглядом справи, 

витрати на правову допомогу, витрати сторін та їхніх  представників,  що  

пов'язані  із прибуттям до суду; витрати,  пов'язані  із залученням свідків,  

спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз; витрати,  

пов'язані з проведенням огляду доказів на  місці та вчиненням інших дій, 

необхідних для розгляду справи;  

2) ч. 7 ст. 65 визначала, що Свідок має право давати показання рідною 

мовою або  мовою, якою він володіє,  користуватися письмовими записами,  

відмовитися від давання показань у випадках,  встановлених законом, а 

також на компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду; 
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3) ч. 11 ст. 66 передбачала, що Експерт  має  право  на  оплату  

виконаної  роботи  та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням 

експертизи і викликом до суду; 

4) ч. 5 ст. 67 - Спеціаліст має право на  оплату  виконаної  роботи  та на 

компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суду; 

5) ч. 3 ст. 68 - Перекладач   має право на оплату виконаної роботи та на 

компенсацію витрат, пов'язаних з викликом до суд; 

6) стаття 88 КАС України мала назву «Зменшення розміру судових 

витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та  розстрочення судових 

витрат» визначала, що суд,  враховуючи майновий стан сторони, може 

своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи 

звільнити від їх  оплати  повністю або частково,  чи відстрочити або 

розстрочити сплату судових витрат на визначений строк. Якщо у строк, 

встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені,  позовна  заява  

залишається  без  розгляду  або витрати розподіляються між сторонами  

відповідно  до  судового  рішення  у справі,  якщо оплату судових витрат 

розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі; 

7) стаття 90 «Витрати на правову допомогу» встановлювала, що 

витрати,  пов'язані з оплатою допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі 

права, які надають правову допомогу за договором, несуть   сторони,   крім  

випадків  надання  безоплатної  правової допомоги, передбачених законом. 

У разі звільнення сторони від оплати надання  їй  правової допомоги  

витрати  на  правову  допомогу  здійснюються  за рахунок Державного 

бюджету України. Граничний розмір компенсації витрат  на  правову  

допомогу встановлюється законом;  

8) стаття 91 «Витрати сторін та їхніх представників, що пов'язані із 

прибуттям до суду» встановлювала, що витрати, пов'язані з переїздом до 

іншого населеного пункту сторін  та  їхніх представників,  а також 

найманням житла,  несуть сторони. Стороні,  на користь якої ухвалено 
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судове рішення і яка не є  суб'єктом  владних повноважень,  та її 

представнику 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 їхніх представників,  що пов'язані із прибуттям 

до суду, встановлюється Кабінетом Міністрів України;  

9) стаття 92 «Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, 

перекладачів та проведенням  судових експертиз» вказувала, що витрати,  

пов'язані  із залученням свідків,  спеціалістів, перекладачів та проведенням 

судових експертиз,  несе сторона,  яка заявила  клопотання  про  виклик  

свідків,  залучення спеціаліста, перекладача та проведення судової 

експертизи. Свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам оплачуються 

проїзд,  а  також  добові  в  разі  переїзду  до іншого населеного пункту.  

Експертам,  спеціалістам  і  перекладачам  повинна   бути сплачена 

винагорода за виконану роботу. У  разі неоплати судової експертизи у строк,  

встановлений судом,  суд  може  скасувати  ухвалу   про   призначення   

судової експертизи. Якщо  виклик  свідків,  призначення експертизи,  

залучення перекладачів,  спеціалістів здійснюються за  ініціативою  суду,  а 

також у разі звільнення від сплати судових витрат або зменшення їх розміру 

відповідні витрати  компенсуються  за  рахунок  Державного бюджету  

України  в  порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів України. 

Граничний  розмір  компенсації   витрат,   пов'язаних   із залученням  

свідків,  спеціалістів,  перекладачів  та  проведенням судових експертиз, 

встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

10) стаття 93 «Витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці 

та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи» визначала, що 
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витрати,  пов'язані з проведенням огляду доказів на  місці та  вчиненням  

інших  дій,  необхідних  для розгляду справи,  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  на  місці  та  вчиненням  інших дій, 

необхідних для розгляду справи, встановлюється Кабінетом Міністрів 

України; 

11) статті 94 та 95 визначили засади розподілу судових витрат, так 

якщо судове рішення ухвалене на користь сторони,  яка не є суб'єктом 

владних повноважень,  суд присуджує  всі  здійснені  нею документально  

підтверджені  судові  витрати  з Державного бюджету України (або 

відповідного місцевого бюджету,  якщо іншою  стороною був  орган  

місцевого  самоврядування,  його  посадова чи службова особа). Якщо 

судове рішення ухвалене на користь сторони - суб'єкта владних  

повноважень,  суд присуджує з іншої сторони всі здійснені нею  

документально  підтверджені  судові  витрати,  пов'язані   із залученням 

свідків та проведенням судових експертиз. Якщо  адміністративний  позов 

задоволено частково,  судові витрати,  здійснені позивачем,  присуджуються 

йому  відповідно  до задоволених  вимог,  а  відповідачу  -  відповідно до тієї 

частини вимог, у задоволенні яких позивачеві відмовлено.  У справах, в яких 

позивачем є суб'єкт владних повноважень, а  відповідачем  -  фізична  чи  

юридична  особа,  судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не 

стягуються. У разі відмови  у  задоволенні  позовних  вимог  позивача, 

звільненого   від   сплати   судових  витрат,  а  також  залишення 

адміністративного позову без  розгляду  судові  витрати,  понесені 

відповідачем, компенсуються за рахунок Державного бюджету України. 

Якщо   суд   апеляційної   чи   касаційної  інстанції,  не повертаючи  

адміністративної  справи  на  новий  розгляд,  змінить судове  рішення або 
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ухвалить нове,  він відповідно змінює розподіл судових витрат. У  разі  

відмови  позивача  від  адміністративного  позову понесені ним витрати 

відповідачем не  відшкодовуються,  а  витрати відповідача за його заявою 

стягуються із позивача,  крім випадків, коли позивач звільнений від  сплати  

судових  витрат.  Однак  якщо позивач   відмовився   від   адміністративного   

позову  внаслідок задоволення  його  відповідачем  після  подання  

адміністративного позову,  то  суд  за  заявою позивача присуджує всі 

понесені ним у справі витрати із відповідача;  

12) стаття 96 «Судові витрати, пов'язані з примиренням сторін» 

зазначала, що якщо спір  вирішується  шляхом  примирення  і  сторони  не 

дійшли  згоди  щодо  розподілу судових витрат,  то кожна сторона у справі 

несе половину судових витрат;  

13) cтаття 97 «Визначення розміру судових витрат» встановлювала, що 

суд за клопотанням  однієї  зі  сторін  визначає  грошовий розмір судових 

витрат, які повинні бути їй компенсовані;  

14) згідно статті 98 «Рішення щодо судових витрат» суд  вирішує  

питання щодо судових витрат у постанові суду або ухвалою, а особи,  які 

беруть  участь  у  справі,  свідки,  експерти, спеціалісти,  перекладачі  

можуть  оскаржити  судове  рішення щодо судових витрат, якщо це 

стосується їхніх інтересів; 

15) у п. 6 ч.4 статті 160 «Порядок ухвалення судових рішень, їх форма» 

визначалось, що визначення розміру судових витрат викладається в ухвалі  

окремими документом; 

16) у п. 5 ч. 1 статті 161 «Питання, які вирішує суд при прийнятті 

постанови» було закріплено обов’язок суду під час прийняття постанови 

вирішувати як розподілити між сторонами судові витрати;  

17) у п. 4 ч. 1 статті 163 «Зміст постанови» вказувалось, що саме в 

резолютивній частині постанови визначається розподіл судових витрат;  
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18) п. 3 ч. 1 статті 168 «Додаткове судове рішення» визначив, що якщо 

судом не вирішено питання про судові витрати, то суд що ухвалив судове 

рішення, може за заявою особи, яка брала участь у справі,  чи з власної 

ініціативи прийняти додаткову постанову чи постановити додаткову ухвалу; 

19) п. 4 ч. 1 статті 206 «Зміст ухвали суду апеляційної інстанції» було 

зазначено, що у резолютивній частині ухвали суду апеляційної інстанції 

визначається розподіл судових витрат, а також у стаття 207 «Зміст 

постанови суду апеляційної інстанції» містилось аналогічне положення 

щодо постанови суду апеляційної інстанції, де також  визначався розподіл 

судових витрат;  

20) стаття 231 «Зміст ухвали суду касаційної інстанції» та стаття 232 

«Зміст постанови суду касаційної інстанції» встановили, що в резолютивній 

частині ухвали та постанови суду касаційної інстанції визначаються питання 

розподілу судових витрат; 

21) стаття 253 «Судове рішення за наслідками  провадження за 

нововиявленими обставинами» у частині 3 визначала, що у  разі  залишення  

заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без 

задоволення інші особи,  які  брали участь  у  справі,  могли  вимагати  

компенсації  особою,  яка її подала,  судових витрат,  понесених ними під  

час  провадження  за нововиявленими обставинами [67]. 

До юридичних фактів, що можуть впливати на механізм встановлення, 

нарахування та сплати судових витрат впливали також : 

1) Заміна неналежної сторони, а саме  за ст. 52 якщо позивач не згоден 

на заміну відповідача іншою особою, суд може залучити цю особу як 

другого відповідача.  У разі відмови у  задоволенні  адміністративного  

позову  до  такого  відповідача понесені позивачем витрати відносяться на 

рахунок держави; 

2) якщо до належно викликаних особи,  особисту участь якої визнано 

судом обов'язковою,  свідка,  які без поважних причин не прибули у судове  
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засідання або не повідомили причини неприбуття,  може бути застосовано  

привід  до  суду  через  органи  внутрішніх  справ згідно статті 272, то в 

дохід держави відшкодовуються витрати на його здійснення. 

Таким чином прослідковуються такі ключові елементи в механізмі 

нарахування та компенсації витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами, що були встановлені КАС України у 2005 році 

та діли у представленому обсязі до жовтня 2017 року:  

1) встановлення права свідків, перекладачів, експертів, спеціалістів на 

компенсацію на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, 

пов'язаних з викликом до суду; 

2) визначення чотирьох основних видів витрат, пов’язаних із розглядом 

справ адміністративними судами; 

3) визначення кола процедур, що пов’язані із цими витратами: оплата, 

зменшення розміру, розподіл, компенсація; 

4) визначення видів процесуальних документів в яких суд визначає 

порядок розподілу судових витрат, а саме ухвали та постанови судів першої, 

апеляційної та касаційної інстанцій, або додаткових ухвали чи постанови. 

В новій редакції КАС України 2017 року було доповнено доповнені 

положення щодо порядку нарахування, доведення, сплати та відшкодування 

судових витрат такі елементи як:  

1) п. 10 ч. 3 ст. 2, що однієї із засади (принципів) адміністративного 

судочинства визначила відшкодування судових витрат фізичних та 

юридичних осіб, на користь яких ухвалене судове рішення; 

2) у ст. 69 з’явився новий суб’єкт – експерт з питань права, який також 

має право на оплату послуг та компенсацію витрат, пов’язаних з викликом 

до суду;  

3) ч. 5 ст. 86 запровадила новий вид витрат - витрати, пов’язані з 

направленням доручення, та визначила, шо вони покладаються на позивача 
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та розподіляються при прийнятті рішення, постанови, ухвали в порядку, 

визначеному ст. 139 КАС України;  

4) удосконалено порядок відшкодування судових витрат, пов’язаних із 

доказами, так у ст. 114 Кас України визначено, що особа, яка подала заяву 

про забезпечення доказів, зобов’язана відшкодувати судові витрати, а також 

збитки, спричинені у зв’язку із забезпеченням доказів, у разі неподання 

позовної заяви у строк, визначений частиною четвертою цієї статті, а також 

у разі відмови у позові; 

5) розширено у ст. 132 перелік витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративним судом, а саме доповнено: витратами, пов’язаними з 

витребуванням та забезпеченням доказів; витратами пов’язаними із 

вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи; 

6) змінено інститут «витрат на правову допомогу» на «витрати на 

професійну правничу допомогу», відмінено граничний розмір для 

компенсації витрат на правничу допомогу, деталізовано порядок 

визначення, доведення, розподілу судових витрат на професійну правничу 

допомогу в ст. 134, а також встановлено критерій співмірності цих витрат із 

складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, 

витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 

обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та 

(або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення 

справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи;  

7) у ст. 136 запроваджено механізм попередньої оплати судових витрат; 

8) у ст. 137 встановлено критерій співмірності розміру витрат на оплату 

робіт (послуг) залученого стороною спеціаліста, перекладача чи експерта із 

складністю відповідної роботи (послуг), її обсягом та часом, витраченим 

ним на виконання робіт (надання послуг), а також порядок доведення таких 

витрат та  зменшення їх розміру; 
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9) встановлено гарантії осіб, які не є учасником судового процесу, 

вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов’язаних із 

наданням доказу на вимогу суду, вчиненням інших процесуальних дій, а 

також порядок їх компенсації; 

10) удосконалено та деталізовано механізм розподілу судових витрат у 

ст. 139; 

11) конкретизовано обов’язок суду, рішення та порядок розподілу 

судових витрат при закритті провадження, залишенні позову без розгляду  

(ст.  

12) у ст. 391 передбачено, що у справі про відновлення втраченого 

судового провадження заявник звільняється від оплати судових витрат тощо 

[67]. 

За змістом КАС України О.М.Пасенюко, О.Н.Панченко та 

В.Б.Авер’янов виділяють дві групи правил відшкодування судових витрат: 

1) розподіл витрат між сторонами; 2) відшкодування сторонам витрат за 

рахунок держави [6]. За чинною редакцією КАС України розподіл 

документально підтверджених судових витрат між сторонами здійснюється 

після ухвалення судового рішення відповідно до вимог статей 139—141 

КАС України [67]. При задоволенні позову сторони, яка не є суб’єктом 

владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню 

або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок 

бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав 

відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його 

посадова чи службова особа. При задоволенні позову суб’єкта владних 

повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб’єкта 

владних повноважень, пов’язані із залученням свідків та проведенням 

експертиз. При частковому задоволенні позову судові витрати покладаються 

на обидві сторони пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. 

При цьому суд не включає до складу судових витрат, які підлягають 
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розподілу між сторонами, витрати суб’єкта владних повноважень на 

правничу допомогу адвоката та сплату судового збору. При частковому 

задоволенні позову, у випадку покладення судових витрат на обидві сторони 

пропорційно до 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. У разі відмови у 

задоволенні вимог позивача, звільненого від сплати судових витрат, або 

залишення позовної заяви без розгляду чи закриття провадження у справі, 

судові витрати, понесені відповідачем, компенсуються за рахунок коштів, 

передбачених Державним бюджетом України, у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 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. 

У разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду 

внаслідок необґрунтованих дій позивача відповідач має право заявити 

вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов’язаних з розглядом 

справи. Судові витрати третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на 

предмет спору, стягуються на її користь зі сторони, визначеної відповідно 

до вимог цієї статті, залежно від того, заперечувала чи підтримувала така 

особа заявлені позовні вимоги [67]. Згідно статті 133 КАС України з 

урахуванням майнового стану сторони суд наділений правом: 1) зменшити 

розмір належних до оплати судових витрат; 2) звільнити від їх оплати 

повністю чи частково; 3) відстрочити або розстрочити сплату судових 

витрат на певний строк. Строк відстрочення чи розстрочення зазначається в 

ухвалі суду. Несплата у встановлений строк судових витрат має наслідком 

залишення позовної заяви без розгляду. Якщо розстрочення або 

відстрочення здійснено до ухвалення рішення у справі, судові витрати 



78 

 

підлягають розподілу між сторонами. Якщо суд апеляційної чи касаційної 

інстанцій сам змінить судове рішення чи ухвалить нове, він відповідно 

змінює розподіл судових витрат [6; 67]. 

Із набранням чинності новою редакцією Кодексу адміністративного 

судочинства України не втратило актуальності питання, яким чином 

розподіляються судові витрати, понесені у зв’язку зі зверненням до суду з 

позовом, а також з апеляційною скаргою, у випадку скасування судом 

апеляційної інстанції ухвали суду, яка перешкоджає подальшому 

провадженню у справі. З огляду на положення 6 ст. 139 КАС України (зміст 

якої повністю відповідає ч. 6 ст. 94 КАС України у редакції, що діяла до 

15.12.2017), якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не повертаючи 

адміністративної справи на новий розгляд, змінить судове рішення або 

ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл судових витрат. Аналіз 

положень ст. 139 КАС України дає обґрунтовані підстави вважати, що 

розподіл судових витрат, зокрема судового збору за подання апеляційної 

скарги, здійснює суд першої інстанції, який ухвалив рішення у справі, 

керуючись загальними правилами розподілу судових витрат. Право ж суду 

апеляційної інстанції на зміну цього розподілу виникає у випадку зміни 

судового рішення або ухвалення нового по суті позовних вимог. Отже, за 

правилами процесуального закону, прийняття рішення про скасування 

ухвали суду із направленням справи для продовження розгляду 

унеможливлює вирішення питання про зміну розподілу судових витрат, 

сплачених у зв’язку з розглядом справи в суді першої інстанції, так і про 

розподіл судових витрат, понесених у суді апеляційної інстанції. Відповідні 

твердження узгоджуються з висновком Верховного Суду, викладеним у 

постанові від 19.06.2018 у справі № 756/6141/16-а [98; 131]. 

У редакції КАС України від 15.12.2017 з’явилася також процедура 

попередньої оплати судових витрат (ст. 136 КАС України). Згідно цієї 

новели суд може зобов’язати учасника справи, який заявив клопотання про 
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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. У разі несплати у визначений судом строк відповідних 

сум авансом суд вправі відхилити клопотання про виклик свідка, 

призначення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, 

витребування або огляд доказів за їх місцезнаходженням та ухвалити 

рішення на підставі інших поданих учасниками справи доказів або 

скасувати раніше постановлену ухвалу про виклик свідка, призначення 

експертизи, залучення спеціаліста, перекладача, забезпечення, витребування 

або огляд доказів за їх місцезнаходженням [67]. 

Розподіл судових витрат здійснюється за такими загальними 

правилами: стороні, яка не є суб’єктом владних повноважень - стягуються за 

рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав 

відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його 

посадова чи службова особа; суб’єкту владних повноважень - з відповідача 

стягуються виключно судові витрати суб’єкта владних повноважень, 

пов’язані із залученням свідків та проведенням експертиз. При частковому 

задоволенні позову стороні, яка не є суб’єктом владних повноважень  та 

суб’єкту владних повноважень покладаються на обидві сторони 

пропорційно до розміру задоволених позовних вимог. Проте суд не включає 

до складу судових витрат, які підлягають розподілу між сторонами, витрати 

суб’єкта владних повноважень на правничу допомогу адвоката та сплату 

судового збору. Якщо звільнено від сплати судових витрат, узагальнює О.  

Марченко: 1) сторону, на користь якої ухвалено рішення, то витрати 

компенсує інша сторона, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини 

вимог, а інша частина компенсується за рахунок коштів, передбачених 

Державним бюджетом України, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; 2) якщо обидві сторони - компенсуються за рахунок 
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держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 3) 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 [97; 67]. 

Питання про судові витрати може бути вирішене після ухвалення 

рішення по суті позовних вимог. Для вирішення питання про судові витрати 

суд призначає судове засідання, яке проводиться не пізніше п’ятнадцяти 

днів з дня ухвалення рішення по суті позовних вимог. За результатами 

розгляду цього питання, суд виносить додаткове рішення в порядку, 

визначеному ст. 252 КАС України. Розподіл судових витрат у разі 

примирення сторін, відмови позивача від позову, закриття провадження у 

справі або залишення позову без розгляду, зазначає О. Марченко, 

здійснюються : 1) якщо спір вирішується шляхом примирення і сторони не 

дійшли згоди щодо розподілу судових витрат, то кожна сторона у справі 

несе половину судових витрат; 2) у разі відмови позивача від позову 

понесені ним витрати відповідачем не відшкодовуються, а витрати 

відповідача за його заявою стягуються із позивача, крім випадків, коли 

позивач звільнений від сплати судових витрат. Однак якщо позивач 

відмовився від позову внаслідок задоволення його відповідачем після 

подання позовної заяви, то суд за заявою позивача присуджує всі понесені 

ним у справі витрати із відповідача; 3)  у разі закриття провадження у справі 

або залишення позову без розгляду внаслідок необґрунтованих дій позивача 

відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним 

витрат, пов’язаних з розглядом справи [97]. Згідно статті 139 КАС України 

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, значення справи для 

сторін, в тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію 
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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, тощо; 4)  дії сторони щодо досудового 

вирішення спору (у випадках, коли відповідно до закону досудове 

вирішення спору є обов’язковим) та щодо врегулювання спору мирним 

шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії 

вчинялись. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Виокремлено три історичні етапи становлення інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, в період 

незалежності України:  

1 етап з 1991 р. по червень 2005 р., що характеризується розвитком 

наукової думки щодо змісту судових витрат в рамках цивільно-

процесуальної, господарсько-процесуальної та кримінально-процесуальної 

науки, розробка проекту КАС України;  

2 етап з липня 2005 р. по вересень 2017 р. – дія редакції КАС України 

2005 року в частині регламентації порядку нарахування та сплати судових 

витрат, основні положення правового регулювання якого розміщені у 

статтях 87-98 КАС України;  

3 (сучасний) етап – з жовтня 2017 року по теперішній час, що пов’язаний 

із прийняттям Закону України від 3 жовтня 2017 року № 2147-VIII та 

закріпленням у статтях 132-143 КАС України правових норм, що 

визначають механізм нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати 

та відшкодування судових витрат, та деталізують інститут витрат, 
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пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами. Кожен з етапів 

впливав на розвиток наукової думки щодо цього інститут.  

Другий етап становлення наукової думки щодо змісту та реалізації 

інституту судових витрат, у тому числі витрат пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами представлений в роботах Л.Г. Глущенко, Р.І. 

Шевейко та  К.С. Пащенко. На сучасному етапі розвитку адміністративного 

процесуального законодавства монографічних досліджень витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами, проведено не 

було.  

З’ясовано, що інститут витрат, пов’язаних з розглядом справи судом,  

для адміністративно-правової науки, на відміну від цивільно-процесуальної 

є відносно новим та малодослідженим, що обумовлює використання досвіду 

цивілістики для врегулювання відповідних процесуальних відносин при 

вирішенні публічних спорів, враховуючи принцип диспозитивності 

адміністративного судочинства. 

Наукові дослідження, що вивчали інститут судових витрат 

класифіковано за критеріями галузі процесуального права, періоду 

проведення та предмету  дослідження. Виявлено, що наявних наукових 

роботах не приділялось достатньо уваги визначенню співвідношення ознак 

та понять судових витрат, судового збору та витрат, пов'язаних із розглядом 

справ адміністративними судами.  

2. Виокремлено ознаки судового збору, що відрізняють його від витрат, 

пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами. До основних 

ознак судового збору віднесено: 1) за своїм змістом це збір, тобто; 2) 

законом визначені розміри його ставок; 3) справляється на всій території 

України; 4) 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 чи стосовно яких ухвалене судове рішення; 5) об’єктами справляння 
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судового збору є подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, 

а також у разі ухвалення окремих судових рішень; 6) судовий збір 

сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального 

фонду Державного бюджету України. Додатковими ознаками судового 

збору є наступні : 1) законодавством визначено перелік випадків, коли 

судовий збір не справляється; 2) передбачені пільги щодо сплати судового 

збору  вигляді звільнення від його сплати для певних категорій; 3) може 

бути перерахований у безготівковій або готівковій формі, у тому числі з 

використанням електронного платіжного засобу або за допомогою 

платіжних пристроїв; 4) за рішенням суду можливим є відстрочення та 

розстрочення сплати судового збору, зменшення його розміру або 

звільнення від його сплати; 5)  цей збір може бути повернутий за ухвалою 

суду; 6) його функціями є фіскальна, превентивна, стимулююча. Важливими 

відмінностями між судовим збором та витратами, пов’язаними з розглядом 

справи, є цілі правового регулювання та характер відносин, які виникають з 

приводу цих судових витрат, методи правового регулювання. 

Визначено сутність поняття витрат, пов'язаних із розглядом справ 

адміністративними судами в Україні як інституту адміністративного 

процесуального права та як складової судових витрат.  

3. Систематизовано нормативно-правові акти, що регулюють порядок 

нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати та відшкодування 

витрат, пов'язаних із розглядом справ, в адміністративному судочинстві; 

розглянуто зміст понять, що характеризують відповідні дії. 

Виокремлено три історичні етапи становлення правових засад інституту 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, в період 

незалежності України.  

Розглянуто зміст понять, що характеризують дії учасників судового 

процесу із витратами, пов’язаними з розглядом справи адміністративним 

судом, закріпленням у статтях 132-143 КАС України правових норм, та 
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утворюють механізм нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати 

та відшкодування цієї складової судових витрат. Запропоновано шляхи 

нормативного закріплення сформульованих понять в чинному 

законодавстві.  

З’ясовано, що основна засада, що лежить в основі механізму 

нарахування, розподілу та відшкодування витрат, що пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами є принцип відшкодування 

судових витрат фізичних та юридичних осіб, на користь яких ухвалене 

судове рішення, що закріплений у ст. 2 КАС України. Відмічено 

проблематику забезпечення реалізації цього принципу, його другорядний 

характер щодо принципу обов’язковості судового рішення, зв'язок із 

принципами процесуальної економії і доступності судового захисту в 

аспекті функціонування інституту судових витрат. 

Доведено, що міжнародні акти однією з умов доступності правосуддя 

визначають співрозмірність судових витрат із доходами громадян. 

Зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати, відстрочення 

та розстрочення сплати судових витрат забезпечують можливість доступу 

особи до суду, проте, це в основному стосується судового збору. Підставами 

для таких рішень суду є майновий стан особи, проте у  чинному 

законодавстві відсутні критерії визначення такого майнового стану та 

критеріїв вибору суддею одного із можливих рішень, передбачених ст. 133 

КАС України. 

З’ясовано, що правові норми, що визначають механізм нарахування, 

розподілу та відшкодування витрат, пов'язаних із розглядом справ, в 

адміністративному судочинстві, не достатньо враховують міжнародні засади 

спрямовані на усунення економічних перешкод для доступу до правосуддя, 

систем юридичної допомоги, особливо щодо осіб, які перебувають в 

економічно несприятливому становищі. 
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РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ НАРАХУВАННЯ, РОЗПОДІЛУ ТА 

ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗГЛЯДОМ СПРАВ 

АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ 

 

2.1 Механізм визначення, доведення, розподіл та відшкодування 

витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві 

 

Закон України від 3 жовтня 2017 року No 2147-VIII «Про внесення змін 

до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» [140; 24] запровадив новий механізм 

нарахування, доведення, відшкодування, компенсації, розподілу та оплати 

витрат на правничу допомогу у адміністративному судочинстві. Загалом 

правозахисники позитивно сприйняли ці зміни, водночас практика 

застосування оновлених норм КАС України щодо витрат на правничу 

допомогу була певний час неоднозначною, і наразі залишались 

неврегульовані аспекти визначення співвідношення витрат із обсягами 

проведеної роботи адвокатами, встановлення переліку юридичних послуг, 

що ними надаються та вартість яких може бути включена до суми витрат на 

правничу допомогу, а також способи уникнення недобросовісного 

використання права на компенсацію витрат, пов’язаних із розглядом справи. 

Приймаючи рішення про розподіл чи відмову в розподілі відповідних 

витрат, зазначає О.Б. Гнатів, суди з’ясовують лише наявність чи відсутність 

в матеріалах справи договорів про правничу допомогу та документальних 

доказів про понесення конкретних витрат на таку допомогу [35, c. 165]. 

Нажаль, наразі активно поширюється судова практика, що демонструє 

різний підхід при вирішенні питання розподілу судових витрат в частині 

надання правничої допомоги, в ідентичних справах по розгляду публічних 

спорів. На сьогодні закон не обмежує розмір компенсації витрат на 
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професійну правничу допомогу, проте часто прослідковується ситуація коли 

суди підтримують учасника судового розгляду, яким є суб’єкт владних 

повноважень. Це негативно впливає  на реалізацію конституційних прав 

сторін і стимулює адвокатів та їх клієнтів  не показувати істинних витрат 

такого характеру [35, c. 164]. З іншого боку оновлені норми КАС 

передбачають більше гарантій для реалізації права на вільний доступ до 

правосуддя, який є однією з базових засад, закріплених у міжнародних 

документах та вітчизняних нормативно-правових актах. 

Так, у статті 8 Загальної декларації прав людини визначено, що  в разі 

порушення основних прав, наданих людині конституцією або законом, вона 

має право на ефективне їх поновлення компетентними національними 

судами [33; 135]. Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод передбачає, що кожний обвинувачений може 

захищати себе особисто використовуючи юридичну допомогу захисника, 

якого він обирає на власний розсуд. Якщо ж у нього не достатньо коштів 

для оплати юридичної допомоги захисника, то він вправі отримати правову 

допомогу безкоштовно від держави, оскільки це обумовлено інтересами 

правосуддя. Також важливим в аспекті публічних спорів є передбачене ст. 

13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод положення 

про те, що у разі порушення прав громадян, визнаних  Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, органами публічної влади та 

їх представниками при виконанні ними офіційних повноважень, 

постраждала особа має право на ефективний засіб юридичного захисту в 

національному органі, у тому числі суді [86; 136]. 

Відповідно до зазначених положень, у Резолюції (78) 8 Комітету 

міністрів про юридичну допомогу та консультації 24 від 2 березня 1978 

року, зазначає Петрос Валко, що надання юридичної допомоги – це не прояв 

милосердя, а обов’язок, що покладений на суспільство. Це науковець 

наголошує, що визначальними положеннями при реалізації цієї Резолюції є 
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необхідність здійснення захисту особою, що має право практикувати як 

адвокат відповідно до юридичних норм даної держави,  у випадках коли 

сторони повинні бути представлені такою особою в суді, а також коли 

повноважний орган визнає, що послуги адвоката необхідні з огляду на 

конкретні обставини справи, що розглядається. Важливою засадою 

реалізації цього положення є те, що особа, якій надається допомога має 

вільно обирати  захисника, що має відповідну кваліфікацію, який у свою 

чергу повинен отримати належну винагороду за виконану правозахисну та 

представницьку роботу [20, c. 85]. Резолюціє (78) 8 Комітету міністрів про 

юридичну допомогу та консультації було визнано, що право доступу до 

правосуддя і справедливого розгляду справи є важливим показником  

демократичного суспільства тому держави повинні забезпечити для 

громадян, що перебувають у скрутному, несприятливому економічному 

становищі можливості для доступу до правосуддя та нівелювання 

економічних перепон щодо цього. Крім юридичної допомоги, позитивно у 

цьому напрямку працюють безкоштовні юридичні консультації для 

громадян, що перебувають в економічно несприятливому становищі, не 

мають коштів для оплачуваною юридичної допомоги, оскільки надання 

таких консультацій також сприяє усуненню перешкод для доступу до 

правосуддя. Запропоновані заходи є результатом визнання основних засад 

забезпечення доступу до правосуддя, перепоною для реалізації яких не 

можуть бути причини майнового характеру, оскільки це є проявом  

економічної дискримінації. Ці правила поширюються  на всі види 

судочинства, у тому числі по адміністративним справам [164]. У зв’язку із 

зазначеним було прийнято ряд правових засад надання правової допомоги 

під час розгляду судами спорів різних категорій, у тому числі публічного 

характеру.  

Згідно зазначених вище положень ст. 5 КАС України визначено 

недійсність відмови від права на звернення до суду, що означає законодавчо 
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закріплене право кожної особи, права та інтереси якої порушені, звернутися 

до адміністративного суду з проханням про захист від протиправних рішень, 

дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень. Водночас ст. 8 КАС 

України визначає рівність всіх учасників судового процесу, нікчемність 

привілеїв чи обмежень прав учасників судового процесу за 

загальновизнаними дискримінуючими ознаками [67]. Закон України «Про 

судоустрій та статус суддів» містить у ст. 7 правову гарантію доступності 

правосуддя для кожної особи, яка забезпечується відповідно до Конституції 

України та в порядку, встановленому законами України [157; 21; 136]. 

Водночас стаття 55 Конституції України закріплює гарантований захист 

прав і свобод людини і громадянина кожному, що реалізується також через 

забезпечену законом можливість оскаржити у суді протиправні рішення, дії 

чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових і службових осіб [87]. Відповідно до зазначених 

положень діє інститут професійної правничої допомоги в адміністративному 

судочинстві та передбачені механізми нарахування, розподілу, 

відшкодування, компенсації, оплати витрат, пов’язаних із її отриманням. 

У вітчизняній науці безпосередньо проблемам витрат на правничу 

допомогу приділялась увага фрагментарно і лише як складовій частині 

судових витрат в адміністративному процесі. Окремі аспекти цього питання 

вивчали такі науковці як: С. С. Богля, О.Б. Гнатів, Л.Г. Глущенко, 

І.В. Головань, С.М. Гущилик, К. С. Пащенко, Н.Б. Писаренко, Н.Ю. Сакара, 

В.В. Тильчик, С. Е. Устюшенко, Р.І. Шевейко та інші. Водночас результати 

їх роботи не дозволяють комплексно визначити правила застосування 

інституту витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві. 

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» у ст. 10 визначає 

ключові положення інституту правничої допомоги у судочинстві, що 

передбачає право кожного на  правничу допомогу, що надається на 

професійному рівні; отримання безоплатної професійної правничої 
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допомоги у випадках, визначених законом; вільний вибір кожним 

захисника; звернення за допомогою до адвокатів; відшкодування витрат на 

професійну правничу допомогу, надану в межах судового процесу [157].  

Новий механізм нарахування, розподілу, відшкодування, компенсації, 

оплати витрат, пов’язаних із її отриманням був закріплений у Кодексі 

адміністративного судочинства України, Господарському процесуальному 

кодексі України, Цивільному процесуальному кодексі України Законом 

України від 3.10.2017 [140]. Цим законом було запроваджено однаковий 

підхід до встановлення засад нарахування, розподілу, відшкодування, 

компенсації, оплати витрат, пов’язаних із її отриманням правничої допомоги 

у зазначених нормативно-правових актах. Таким чином, на думку 

І.В. Голованя та  О.Б. Гнатів у чинних процесуальних кодексах 

законотворець передбачив переважну більшість можливостей для 

забезпечення відшкодування витрат на професійну правничу допомогу, із 

дотриманням вимог юридичної техніки та гарантій права на справедливий 

суд [37, c. 374; 35, с. 166]. 

До цього закону, згідно ст. 90 «Витрати на правову допомогу» 

попередньої редакції КАС України зазначалось, що витрати, пов’язані з 

оплатою послуг адвоката чи фахівця в галузі права, що надають правову 

допомогу за договором, несуть сторони. Виключенням з правила було 

надання у передбачених законом випадках безоплатної правової допомоги 

[67; 21]. Таким чином до прийняття Закону України No 2147-VIII від 

3.10.2017 року, правову допомогу у справах, що розглядались 

адміністративними судами могли надавати також крім адвокатів й інші 

фахові юристи. Законом України від 02.06.2016 No 1401-III «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» передбачено, що 

представництво у Верховному Суді та судах касаційної інстанції з 1 січня 

2017 року здійснюється виключно прокурорами або адвокатами, з 1 січня 

2018 року у судах апеляційної інстанції, з 1 січня 2019 року в судах першої 
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інстанції. Найвіддаленіший термін реалізації цього положення, а саме з 

1.01.2021, стосувався представлення інтересів органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування [87; 141; 135; 136; 22]. Таким чином з 

вказаного часу виникла монополія адвокатури на представлення інтересів 

юридичних та фізичних осіб у адміністративних судах при розгляді 

публічних спорів.  

Конституцією України у ч. 4 ст. 131-2 Конституції України зазначено, 

що 1 законом можуть бути визначені винятки щодо монополії адвокатури 

при здійсненні представництва в суді у малозначних спорах [87]. Таким 

чином у адміністративному судочинстві у справах, визначених ч. 6 ст. 12 

КАС України як незначні, можуть здійснювати професійну правничу 

допомогу не тільки адвокати, а також будь-які інші дієздатні фізичні особі 

на підставі довіреності [174].  

Адміністративними справами незначної складності (малозначними 

справами) є  адміністративні справи, у яких характер спірних 

правовідносин, предмет доказування та склад учасників тощо не вимагають 

проведення підготовчого провадження та (або) судового засідання для 

повного та всебічного встановлення її обставин. До них належать такі 

категорії справ:  

1) прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення 

з публічної служби, окрім справ, в яких позивачами є службові особи, які у 

значенні Закону України «Про запобігання корупції» займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище;  

2) оскарження бездіяльності суб’єкта владних повноважень або 

розпорядника інформації щодо розгляду звернення або запиту на 

інформацію;  

3) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, 

перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
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виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших 

соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;  

4) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень 

юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців 

у випадках, визначених законом, чи відміни державної реєстрації 

припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб - 

підприємців;  

5) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень щодо в’їзду (виїзду) на тимчасово 

окуповану територію;  

6) оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі 

якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у 

сумі, що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб;  

7) стягнення грошових сум, що ґрунтуються на рішеннях суб’єкта 

владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом 

строк оскарження;  

8) типові справи;  

9) оскарження нормативно-правових актів, які відтворюють зміст або 

прийняті на виконання нормативно-правового акта, визнаного судом 

протиправним і не чинним повністю або в окремій його частині; 

 10) інші справи, у яких суд дійде висновку про їх незначну складність, 

за винятком справ, які не можуть бути розглянуті за правилами спрощеного 

позовного провадження;  

11) перебування іноземців або осіб без громадянства на території 

України [67]. В інших категоріях справ при наданні професійної правничої 

допомоги залучаються тільки адвокати.  
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Відповідно до ст. 16 КАС України, що регламентує надання правничої 

допомоги при вирішенні справ в адміністративному суді, дублює зазначені 

вище положення, а саме підтверджує монополію адвокатури за деякими 

виключеннями та дублює гарантії щодо надання безоплатної правової 

допомоги учасникам справи, що мають скрутне матеріальне становище [67]. 

За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката 

підлягають розподілу між сторонами разом з іншими судовими витратами, 

за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на правничу допомогу 

[195]. Згідно статті 132 КАСУ витрати на правничу допомогу віднесені до  

витрат, пов’язаних з розглядом справи. 

Відповідно до старої редакції КАС України граничний розмір 

компенсації витрат на правничу допомогу встановлювався Законом України 

від 20.12.2011  № 4191-VI «Про граничний розмір компенсації витрат на 

правову допомогу у цивільних та адміністративних справах». Новою 

редакцією КАС України змінено підходи до відшкодування витрат на 

професійну правничу допомогу, а саме у новій редакції немає норми щодо 

обмеження або граничного розміру компенсації витрат на правничу 

допомогу, а Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на 

правничу допомогу у цивільних та адміністративних справах» визнано 

таким, що втратив чинність. Таким чином, на сьогодні закон не обмежує 

розмір компенсації витрат на професійну правничу допомогу [135; 136]. 

Новою редакцією КАС України на відміну від старої редакції, коли 

граничний розмір компенсації витрат на правничу допомогу встановлювався 

Законом України від 20.12.2011 No 4191-VI, немає норми щодо обмеження 

або граничного розміру компенсації витрат на правничу допомогу. Закон 

України «Про граничний розмір компенсації витрат на правничу допомогу у 

цивільних та адміністративних справах» втратив чинність. Обмеження 

розміру компенсації витрат на професійну правничу допомогу на сьогодні у 

законодавстві  не встановлено [135; 136; 143]. 
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О. Б. Гнатів наполягає, що концептуальним елементом нового підходу 

стала відмова від законодавчого регулювання граничних розмірів 

компенсації, які не відображали реальних гонорарів адвокатів та цінової 

політики на ринку юридичних послуг, а також безпосередня орієнтація на 

умови договорів про надання правничої допомоги між клієнтом та 

адвокатом. Задекларований законодавцем підхід, вважає цей науковець, дав 

змогу адвокатській спільноті розраховувати на запровадження 

цивілізованих правил процесу, а клієнтам надав можливість перекласти 

тягар оплати вартості юридичних послуг на сторону спору, проти якої 

винесено судове рішення [35, c. 164; 36, с. 68]. 

Основною нормою, що визначає порядок встановлення  та сплати 

витрат на професійну правничу допомогу є ст. 134 «Витрати на професійну 

правничу допомогу» КАС України. Ця стаття визначає, що сторони несуть 

тягар витрат, що виникають у зв’язку з наданням адвокатами правничої 

допомоги, крім випадків коли оплата за це здійснюється за рахунок 

держави. Такі витрати підлягають розподілу між сторонами разом з іншими 

судовими витратами за результатами розгляду справи. Виняток з цього 

правила складають витрати суб’єкта владних повноважень на правничу 

допомогу адвоката [67; 96]. 

Для цілей розподілу судових витрат враховують: 1) 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 доказів щодо обсягу наданих 

послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті 

відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає 

сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання 

правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про 
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надання правничої допомоги на підставі доказів, які підтверджують 

здійснення відповідних витрат [67]. 

Правила розподілу витрат, які встановлюються ст. 134 КАС України  

передбачають, що визначальну роль у цьому процесі відіграє визначення 

розміру витрат на правничу допомогу, який встановлюється за відповідним 

договором та доказами. З угоди про надання правничої допомоги та наданих 

сторонами доказів суд з’ясовує  розмір 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 [67]. Таким чином за умови відсутності верхньої межі 

щодо компенсації витрат на правничу допомогу виникла необхідність 

напрацювання запобіжників щодо зловживань у цій сфері.  

Для унеможливлення стягнення необґрунтовано завищених витрат на 

правничу допомогу  та справедливого їх розподілу запроваджено  вимогу 

подання детального опису робіт, наданих послуг, виконаних адвокатом, та 

здійснених ним витрат [135; 136]. Ці положення закріплені у ч. 4 ст. 134 

КАС України. На думку судді С.М. Гушилик, дуже важливо, щоб сторони 

подавали до суду разом із первинними документами (позивач - із позовною 

заявою, а відповідач - разом із відзивом на позов) орієнтовний розрахунок 

витрат, які понесені учасником справи поніс чи понесення яких очікується у 

зв’язку із розглядом справи [41, c. 61].  

Важливою новацією щодо оплати послуг адвоката, що закріпачена у  

ст. 134 КАС України, є запровадження принципу співмірності витрат. Зміст 

цього принципу реалізується через установлення прямої залежності обсягу 

витрат на правову допомогу із :  ціною позову,  значенням справи для 

сторони, складністю справи та виконаними  адвокатом видами і обсягами 

роботи, наданими послугами, часом, що був для цього витрачений [67; 135]. 

Також у разі недотримання принципу співмірності витрат суд може 

зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу 
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між сторонами. Це відбувається за клопотанням іншої сторони, на яку і 

покладається обов’язок доведення не співмірності витрат [67]. 

С.М. Гушилик вважає, що нові процесуальні норми викладені на належному 

рівні, з дотриманням вимог юридичної техніки. Водночас, О.Б Гнатів 

погоджуючись із С.М. Гушиликом, застерігає, що проблеми виникають тоді, 

коли має місце неоднакова практика їх застосування [41, c. 61; 35, с. 166]. 

Наприклад, в Ухвалі No9901/264/19 від 4.11.2019 р. Верховний суд у 

складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду врахував, що 

позивач, на порушення ч.4 ст.134 КАС, не надав детального опису робіт 

(наданих послуг), виконаних адвокатом, який є необхідним для визначення 

розміру витрат на правничу допомогу та з метою розподілу судових витрат. 

Суд поставив під сумнів обґрунтованість та пропорційність до предмета 

спору розмір витрат на правничу допомогу, оскільки був  відсутній 

детальний опис робіт та послуг, виконаних адвокатом. За встановлених 

обставин Верховний суд прийшов до висновку, що предмет спору в цій 

справі не є складним, містить лише один епізод спірних правовідносин, не 

потребує вивчення великого обсягу фактичних даних, обсяг і складність 

складених процесуальних документів не є значними. У зв’язку із зазначеним  

суд визнав обґрунтованим і пропорційним до предмета спору розмір витрат 

на правничу допомогу в сумі 2500 грн. [194; 204]. Таким чином, суд у цій 

справі знизив вартість адвокатських послуг з 5000 грн. до 2500 грн. Така 

ситуація склалася оскільки позивач не зміг довести визначену ним суму, що 

була витрачена при отриманні правової допомоги.  

Верховний суд вже у декількох постановах визначає алгоритм 

доведення розміру витрат на правничу допомогу. Так, у постановах  Великої 

Палати Верховного Суду від 27 червня 2018 року у справі No 826/1216/16 та 

від 30 вересня 2020 року у справі No 379/1418/18 зазначено, що склад та 

розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до 

предмета доказування у справі. Доказами для встановлення цього є 
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договори про надання правової допомоги, доручення, про надання 

юридичних послуг;  документи, що свідчать про оплату гонорару та інших 

витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, квитанція до 

прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або 

інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження. 

Таким чином підставою для відмови у задоволенні вимог про 

відшкодування таких витрат є відсутність їх документального 

підтвердження. Водночас, якщо стороною буде документально доведено, що 

нею понесено витрати на правову допомогу, а саме: надано договір на 

правову допомогу, акт приймання-передачі наданих послуг, платіжні 

документи про оплату таких послуг, розрахунок таких витрат, то у суду 

відсутні підстави для відмови у стягненні таких витрат стороні, на користь 

якої ухвалено судове рішення [204; 57;  204; 57].  

Під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд на підставі 

частини дев’ятої ст. 139 КАС України враховує: 1) чи пов’язані ці витрати з 

розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та 

пропорційним до предмета спору, 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, 

тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору (у випадках, коли 

відповідно до закону досудове вирішення спору є обов’язковим) та щодо 

врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію 

розгляду справи, на якій такі дії вчинялись [67]. Таким чином, у новій 

редакції КАС України закладено критерії оцінки як співмірності витрат на 

оплату послуг адвоката (адекватності ціни за надані адвокатом послуги 

відносно складності та важливості справи, витраченого на ведення справи 
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часу тощо), так і пов’язаності цих витрат із веденням справи взагалі 

(пов’язаності конкретних послуг адвоката із веденням саме цієї судової 

справи, а не якось іншої справи) [135; 136]. 

Із зазначеного видно, що у новій редакції КАС України закладено 

критерії оцінки як співмірності витрат на оплату послуг адвоката, а саме 

адекватності ціни за надані адвокатом послуги відносно складності та 

важливості справи, витраченого на ведення справи часу тощо. Водночас, 

новелою КАС України є також запровадження принципу  пов’язаності 

витрат на правову допомогу із веденням конкретної справи [135; 136]. На 

реалізацію цього принципу згідно ст. 139 КАС України суд перевіряючи 

пов’язаність витрат на правову допомогу із веденням конкретної справи 

враховує їх зв'язок з розглядом справи; обґрунтованість та пропорційність 

таких витрат згідно з предметом спору; значення справи для сторін, вплив 

результату її вирішення на їх репутацію чи спричинення публічного 

інтересу; дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо 

врегулювання спору мирним шляхом. Визначаючи пов’язаність витрат на 

правову допомогу із веденням конкретної справи суд враховує також 

поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування 

розгляду справи,  подання необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне 

твердження або заперечення певних обставин, які мають значення для 

справи, тощо. Тобто з’ясовується чи мали місце зловживання 

процесуальними правами [67].  

Не подання до суду належного підтвердження переліку та розміру 

наданої правничої допомоги не дозволяє перевірити обставини, викладені у 

ст. 139 КАС. Тому в постанові від 9 жовтня 2020 року у справі 

No 509/5043/17 Верховний Суд зазначив, що не може вважатись детальним 

розрахунком, описом робіт, виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат 

часу по кожному із видів робіт, необхідних для надання правничої допомоги 

інформація, яка міститься в акті приймання такої роботи. Оскільки цей 
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документ не містить перелік наданих послуг та фіксований розмір гонорару, 

визначення яких є необхідною умовою для стягнення витрат на професійну 

правничу допомогу. Крім того, неподання стороною, на користь якої 

ухвалено судове рішення, розрахунку позбавляє іншу сторону можливості 

спростувати ймовірну не співмірність витрат на професійну правничу 

допомогу [22]. 

Практика Європейського суду з прав людини заповнює прогалини 

правозастосовної діяльності щодо витрат, пов’язаних із наданням правничої 

допомоги. Так, Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові 

витрати на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод при визначенні суми відшкодування виходить з 

критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та 

необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з 

конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Згідно з 

практикою цього суду заявник має право на компенсацію судових та інших 

витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і 

неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим. Така позиція суду знайшла 

своє відображення у справах East/West Alliance Limited» проти України» 

(пункт 268) від 23 січня 2014 року та «Баришевський проти України» (пункт 

95) від 26 лютого 2015 року (п. 268) [127; 204;  166; 57; 88]. 

Важливою практикою  Європейського суду з прав людини є рішення, 

що стосуються витрат на правничу допомогу, які є «гонораром успіху». 

Європейський суд з прав людини у рішенні від 19.10.2000 у справі «Іатрідіс 

проти Греції» тлумачить «гонорар успіху» як домовленість, згідно з якою 

клієнт зобов’язується виплатити адвокату як винагороду певний відсоток від 

присудженої йому судом грошової суми, якщо рішення буде на користь 

клієнта. За умови  юридичної дійсності угоди визначені суми підлягають 

сплаті клієнтом. Європейського суду з прав людини при вирішенні питання 

відшкодування судових витрат керується принципами їх реальності, 
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необхідності, розумності. Це відображено, наприклад у справі «Пакдемірлі 

проти Туреччини» [21; 57;  1].  

З урахуванням цієї практики Європейського суду з прав людини 

12.05.2020 Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення у справі, яка 

була передана на її розгляд Касаційним господарським судом у складі ВС з 

огляду на наявність виключної правової проблеми: можливості віднесення 

до судових витрат бонусів, передбачених договором про надання правничої 

допомоги, залежно від результатів розгляду справи, тобто так званого 

гонорару успіху. В результаті Велика Палата ВС дійшла висновку, що 

загальна сума витрат на адвокатські послуги не виходить за розумні межі 

визначення гонорару, тож додаткове судове рішення про відмову в 

стягненні 5000 грн. слід скасувати та прийняти нове рішення - про 

відшкодування позивачеві цих витрат пропорційно до розміру задоволених 

позовних вимог [126]. С.М. Гушилик вважає, що суд не може порушувати 

засади змагальності та диспозитивності й перебирати на себе права сторони, 

з власної ініціативи «урізаючи» витрати на професійну правничу допомогу 

[41, c. 64]. У представленому рішенні, суд навпаки підтримав позицію 

позивача та постановив рішення щодо компенсації повної суми витрат на 

правничу допомогу. 

На практиці виникають питання, що потребують додаткового 

роз’яснення. Так, в Ухвалі Верховного Суду у складі колегії суддів 

Касаційного адміністративного суду №9901/264/19 від 4.11.2019 визначено, 

що приїзд адвоката до КАС для подання позову до канцелярії суду та 

подання позову безпосередньо до канцелярії КАС не можуть бути віднесені 

до жодного з видів правничої допомоги, які передбачені в стст.1, 19 закону 

№5076-VI від 5.07.2012 р. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [137]. 

А тому витрати на здійснення вказаних видів робіт не можуть бути 

відшкодовані як витрати на професійну правничу допомогу [204]. 
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Неспівмірність витрат на правничу допомогу із передбаченими законом 

критеріями є підставою для подання стороною-опонентом клопотання про 

зменшення розміру витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу 

між сторонами. Ця ж сторона повинна обґрунтувати свої вимоги. КАС 

України не передбачено можливості суду ініціювати питання про 

зменшення витрат на правничу допомогу [135]. У разі задоволення позову 

сторони, яка не є суб’єктом владних повноважень, всі судові витрати, які 

підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень КАС 

України, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних 

повноважень, що виступав відповідачем у справі, або його посадової чи 

службової особи (ч. 1 ст. 139 КАС України) [135; 136]. Отже, документально 

підтверджені судові витрати підлягають компенсації стороні, яка не є 

суб’єктом владних повноважень та на користь якої ухвалене рішення, за 

рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень [135;  136]. 

О.Б. Гнатів констатує, що навіть у справах із ціною позову в декілька 

тисяч гривень суди обмежують компенсацію витрат на правничу допомогу 

невеликою сумою, що у десятки разів менше сплаченого. Водночас, 

гонорари адвокатів та юридичних фірм за ведення судових справ є значно 

більшими від компенсованих їхнім клієнтам витрат на правничу допомогу. 

Відтак, переважно юридичні фірми та їх клієнти, зважаючи на мізерні суми 

компенсації витрат на правничу допомогу, які суди присуджують до 

відшкодування, навіть не ініціюють перед судом питання про 

відшкодування витрат на правничу допомогу, не бажаючи витрачати час на 

збирання та підготовку відповідних доказів. Внаслідок цього, наголошує О. 

Б. Гнатів, за витрати на правничу допомогу фактично повністю відповідає 

постраждала сторона правовідносин, яка, намагаючись захистити свої 

порушені права у суді, несе витрати на правничу допомогу, не маючи надії 

на їх відшкодування за рахунок винуватої сторони [135, c. 165;  36, c. 69]. 

Проте, наведені вище приклади свідчать про тенденції прийняття рішень 
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адміністративними судами рішень щодо компенсації повних сум витрат на 

правничу допомогу та адвокатського гонорару. 

Таким чином було з’ясовано, що у адміністративному судочинстві 

згідно положень чинних норм КАС України основними суб’єктами надання 

правничої допомоги є адвокати, проте, у справах визначених ч. 6 ст. 12 

КАСУ як незначні можуть здійснювати професійну правничу допомогу й 

інші фахівці у галузі права.  

Європейський суд з прав людини при вирішенні питання 

відшкодування витрат на правничу допомогу керується принципами їх 

реальності, необхідності, розумності. Аналогічні принципи з 2017 року були 

реалізовані у положеннях КАС України. Водночас практика застосування 

КАС України виявила низку проблемних питань, що виникають при 

відшкодуванні витрат на професійну правничу допомогу, частина з них 

пов’язані із відсутністю ґрунтовного дослідження змісту поняття витрати на 

правничу допомогу в адміністративному судочинстві.  

З урахуванням результатів проведеного дослідження можна 

виокремити наступні ознаки витрат на правничу допомогу в 

адміністративному судочинстві:  

1) це сума коштів, витрачених сторонами чи таких, що планується ними 

витратити як оплату за роботи та послуги, здійснювані адвокатом чи іншім 

фахівцем у галузі права (у малозначних справах);  

2) їх види та обсяги визначаються з урахуванням витраченого часу 

адвокатом на представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов’язану 

зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів; вартість 

послуг помічника адвоката; складності справи, кількості епізодів спірних 

правовідносин, обсягів фактичних даних, складності процесуальних 

документів, ціни позову; значенням справи для сторони; впливом рішення 

на репутацію; публічним інтересом до справи та результатом її розгляду;  

3) не мають законодавчого обмеження розмірів відшкодування;  
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4) доказами у справі за якими встановлюється розмір витрат є договори 

про надання правової допомоги, про надання юридичних послуг; доручення, 

документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із 

наданням правової допомоги, акти приймання робіт; квитанції до 

прибуткового касового ордера, платіжні доручення з відміткою банку або 

інші банківські документи, касові чеки, посвідчення про відрядження;  

5) основними засадами визначення розміру, доведення та розподілу цих 

витрат є принципи реальності, необхідності, розумності, співмірності, 

обґрунтованості, пов’язаності, добросовісності;  

6) призначення інституту витрат на правничу допомогу – гарантувати 

право на доступ до правосуддя не залежно від майнового стану сторін 

судового розгляду;  

7) гарантіями добросовісного визначення розміру судових витрат 

виступає законодавча вимога подання детального опису робіт, наданих 

послуг, виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат. 

Таким чином витратами на правничу допомогу в адміністративному 

судочинстві є встановлені за принципами реальності, необхідності, 

розумності, співмірності, обґрунтованості, пов’язаності, добросовісності 

суми коштів, витрачені сторонами на оплату роботи та послуг адвоката (чи 

іншого фахівця у галузі права) [71]. 

З урахуванням результатів проведеного дослідження можна 

виокремити наступні правила визначення, доведення та розподілу судових 

витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві, що 

визначені кодексом та уточнені Верховним Судом.  

До основних правил визначення розміру судових витрат на правничу 

допомогу слід віднести наступні:  

1) необхідність брати до уваги можливість доведення відповідності 

таких витрат критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої 
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дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, 

виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін;  

2) мати можливість довести, що такі витрати були фактичними і 

неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим;  

3) не визначеність граничного розміру компенсації витрат на правничу 

допомогу;  

4) для визначення розміру таких витрат подається детальний опис 

робіт, виконаних адвокатом, здійснених ним витрат та затраченого часу, 

необхідних для надання правничої допомоги;  

5) визначається складність справи, кількості епізодів спірних 

правовідносин, значних обсягів фактичних даних, обсяги та складність 

процесуальних документів;  

6) вираховується на підставі доказів співмірності  із складністю справи 

та виконаними  роботами; витраченим часом; обсягом наданих послуг та 

виконаних робіт; ціною позову; значенням справи для сторони; впливом 

рішення на репутацію; публічним інтересом до справи;  

7) дотримуватись принципу пов’язаності цих витрат із веденням 

конкретної  справи;  

8) враховувати поведінку сторони під час розгляду справи, що має 

ознаки зловживання процесуальними правами;  

9) враховувати дії сторони щодо досудового вирішення спору; 1 

10) при визначенні гонорару успіху враховувати юридичну дійсність 

угоди про його виплату, його реальність, необхідність, розумність розміру;  

11) враховувати, що приїзд адвоката до суду для подання позову до 

канцелярії суду та подання позову безпосередньо до канцелярії суду не 

можуть бути віднесені до правничої допомоги. 

До правил доведення витрат на правничу допомогу у 

адміністративному судочинстві слід віднести :  
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1) склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, 

входить до предмета доказування у справі; 

 2) доказами нарахованих сум за надання правової допомоги є договори 

про надання правової допомоги, доручення, про надання юридичних послуг;  

документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із 

наданням правової допомоги, акти приймання робіт; квитанція до 

прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або 

інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження;  

3) доведення не співмірності здійснюється стороною, яка заявляє 

клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги.  

Правилами розподілу та відшкодування витрат, пов’язаних з 

правничою допомогою адвоката у адміністративному судочинстві є 

наступні:  

1) ці витрати підлягають розподілу між сторонами разом з іншими 

судовими витратами, за винятком витрат суб’єкта владних повноважень на 

правничу допомогу;  

2) передбачені механізми, що убезпечують від стягнення 

необґрунтовано завищених витрат на правничу допомогу;  

3) документально підтверджені судові витрати підлягають компенсації 

стороні, яка не є суб’єктом владних повноважень та на користь якої 

ухвалене рішення. 

На наш погляд, ключовими поняттями, що пов’язані із діяльністю 

учасників судового процесу щодо витрат на правничу допомогу є їх 

визначення, доведення, розподіл, відшкодування та механізм, що охоплює 

правила проведення такої діяльності. КАС України не визначає змісту цих 

понять, використовує на рівні із зазначеними термінами ще такі як 

компенсація, зменшення, оплата, сплата та інші. Тому є нагальна потреба 

визначити ключові на наш погляд дій щодо витрат на правничу допомогу. 

 



105 

 

Пропонуємо під визначенням розміру витрат на правничу допомогу 

розуміти діяльність учасників судового процесу направлену на з’ясування 

обсягів сум коштів, що були витрачені (чи планується витрати) сторонами 

при отриманні послуг чи виконанні робіт адвокатом (іншим фахівцем у 

галузі права) з урахуванням витраченого ним часу, складності справи, 

кількості епізодів спірних правовідносин, обсягів фактичних даних, 

складності процесуальних документів, ціни позову; значенням справи для 

сторони; впливом рішення на репутацію; публічним інтересом до справи та 

результатом її розгляду. 

Доведення витрат на правничу допомогу це діяльність учасників 

судового процесу, що проводиться  з дотриманням принципів реальності, 

необхідності, розумності та спрямована на встановлення співвідношення 

заявлених учасниками процесу складу і розміру витрат на отриманні 

послуги чи виконанні роботи адвокатом (іншим фахівцем у галузі права) із 

доказами у справі (договорами про надання правової допомоги, про надання 

юридичних послуг; дорученнями, документами, що свідчать про оплату 

гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, 

актами приймання робіт; квитанціями до прибуткового касового ордера, 

платіжними дорученнями з відміткою банку або іншими банківськими 

документами, касовими чеками, посвідченнями про відрядження тощо). 

Розподіл витрат на правничу допомогу це діяльність суду, що 

спрямована на призначення до виплати сторонам сум витрат на правничу 

допомогу, з корегуванням їх розмірів в залежності від співмірності, 

обґрунтованості, розумності таких сум та добросовісності сторін.   

Механізм визначення, доведення та розподілу витрат на правничу 

допомогу в адміністративному судочинстві це сукупність правил діяльності 

учасників судового процесу, визначених Кодексом адміністративного 

судочинства України, щодо з’ясування обсягів сум коштів, що були 

витрачені (чи планується витрати) сторонами при отриманні послуг чи 
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виконанні робіт адвокатом (іншим фахівцем у галузі права) з урахуванням 

показників визначених законодавством, встановлення співвідношення 

заявлених учасниками процесу складу і розміру витрат правничу допомогу 

із доказами у справі за принципами реальності, необхідності, розумності та 

призначення до виплати сторонами відповідних сум на засадах співмірності, 

обґрунтованості, розумності та добросовісності [72]. 

 

2.2 Порядок визначення та відшкодування витрат сторін, їхніх 

представників, що пов’язані з прибуттям до суду, залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів, проведенням судових експертиз в 

адміністративному судочинстві 

 

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

їх представників і найманням житла, покладаються на сторони. Сторона, на 

користь якої ухвалено рішення (якщо ця сторона не є суб’єктом владних 

повноважень), та її представник мають право на відшкодування іншою 

стороною: 1) добових (якщо участь у судовому засіданні пов’язана з 

переїздом до іншого населеного пункту); 2) компенсації за втрачений 

заробіток; 3) компенсації за відрив від звичайних занять. О.М.Пасенюк, 

О.Н.Панченко, В.Б.Авер’янов зазначали, що витрати, пов’язані з переїздом 

до іншого населеного пункту та найманням житла, не можуть перевищувати 

встановлені законодавством норми відшкодування витрат на відрядження 

[6]. Норми відшкодування витрат на відрядження, які діяли на території 

України, були закріплені постановою Кабінету Міністрів України «Про 

норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» 

від 23 квітня 1999 р. № 663 [153]. На сьогодні ця постанова скасована, на її 

заміну діє постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження 

державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 
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відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або 

частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» [159]. 

Компенсація за втрачений заробіток обчислюється в розрахунку за 

годину пропорційно до середньої заробітної плати, визначеної відповідно до 

абз. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100. Згідно 

із зазначеним абзацом середньомісячна заробітна плата обчислюється 

виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують 

події, з якою пов’язана відповідна виплата. Працівникам, які пропрацювали 

на підприємстві, в установі, організації менше двох календарних місяців, 

середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично 

відпрацьований час. Максимальний розмір виплат обмежується сумою, 

розрахованою за відповідний час виходячи із трикратного розміру 

мінімальної заробітної плати (п. 2 Постанови). Компенсація за відрив від 

звичайних занять обчислюється пропорційно до розміру мінімальної 

заробітної плати особи. Граничний її розмір встановлюється сумою, 

обчисленою за фактичні години відриву від звичайних занять (п. 3 

Постанови). На сторону, за клопотанням якої проводиться виклик свідків, 

залучення спеціаліста, перекладача і проведення судової експертизи, 

покладають ся пов’язані з цим витрати, до яких належать: 1) витрати, 

пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту та найманням житла 

свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам; 2) компенсація за 

втрачений заробіток свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам у 

зв’язку з явкою до суду; 3) компенсація за відрив від звичайних занять 

свідкам, спеціалістам, перекладачам та експертам у зв’язку з явкою до суду; 

4) витрати на оплату послуг спеціаліста, перекладача; 5) витрати, пов’язані з 

проведенням судової експертизи. Якщо виклик свідків, залучення 

перекладачів та спеціалістів, а також призначення експертизи здійснюються 

за ініціативою суду, пов’язані з цим витрати компенсуються за рахунок 
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Державного бюджету України Державною судовою адміністрацією у їх 

фактичному розмірі, але не більше від граничних розмірів компенсації таких 

витрат, передбачених п. 4 Постанови. Компенсація судових витрат 

здійснюється шляхом перерахування коштів на поточні рахунки осіб, які їх 

зазнали, відкритих у банківських установах. Підставою для компенсації 

даних судових витрат є рішення суду. Витрати, пов’язані з переїздом до 

іншого населеного пункту та найманням житла, а також компенсація за 

втрачений заробіток та за відрив від звичайних занять свідкам, спеціалістам, 

перекладачам та експертам, обчислюються у тому самому розмірі, що й для 

сторони, на користь якої ухвалено рішення, а також її представника 

відповідно до вимог пунктів 2, 3 та підпункту 1 п. 5 Постанови, про які вже 

було зазначено вище [6]. 

Наприклад, у кримінальному процесі витрати, пов’язані із прибуттям 

до місця досудового розслідування або судового провадження – це витрати 

підозрюваного, обвинуваченого, його захисника та представника 

потерпілого, що безумовно пов’язані із виїздом за межі населеного пункту 

постійного місця проживання. Розмір витрат потерпілого на участь 

представника-адвоката обумовлюють у договорі про надання правової 

допомоги, який укладають між потерпілим та адвокатом. Витрати 

представника потерпілого, пов’язані із прибуттям до місця досудового 

розслідування чи судового провадження, не враховуються до суми гонорару 

за надання правової допомоги, а оплачуються представнику додатково, про 

що обумовлюється у договорі між представником та потерпілим. Окрім 

платного представництва інтересів потерпілого у кримінальному 

провадженні законодавство України визначає правову можливість 

представництва таких інтересів на безоплатній основі [124, c. 177-179]. 

Свідок — це важливий учасник адміністративного процесу, оскільки 

його свідчення є засобом доказування в адміністративній справі. При цьому, 

зазначає О. Соколенко, суд використовує показання свідків в 
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адміністративному судочинстві не так часто, як у цивільному, оскільки 

значна частина адміністративних справ все ж таки пов’язана з оскарженням 

рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. Серед 

найпоширеніших категорій адміністративних справ, у яких викликаються 

свідки для надання показань,  на думку О. Соколенко, є: справи про спори 

щодо відносин публічної служби, зокрема справи стосовно звільнення з 

публічної служби та поновлення на ній; справи про спори фізичних осіб 

підприємців чи юридичних осіб з органами Державної фіскальної служби 

щодо оскарження податкових повідомлень-рішень [178]. 

Як зазначає К.С. Пащенко, вирішення питання щодо розподілу судових 

витрат в адміністративному процесі при ухваленні рішення по суті справи є 

запорукою справедливого захисту прав та законних інтересів осіб, які 

звертаються до суду і матеріального захисту інтересів також і свідків [117, 

c. 41]. 

Свідок не за власної ініціативи з’являється до суду. Згідно статті 65 

Кодексу адміністративного судочинства свідок викликається в судове 

засідання з ініціативи суду або учасників справи. Тому законодавець 

передбачив його право на компенсацію витрат, пов’язаних із викликом до 

суду (ч. 4 ст. 65 КАС) [67].  

Важливим є те, що свідок не може давати показання з власної 

ініціативи: його залучають за клопотанням сторін або за ініціативою суду.   

Згідно ст. 92 КАС України заява про виклик свідка має бути подана до або 

під час підготовчого судового засідання, а якщо справа розглядається в 

порядку спрощеного позовного провадження - до початку першого судового 

засідання у справі. В ухвалі про відкриття провадження у справі або в іншій 

ухвалі, якою суд вирішує питання про виклик свідка [67]. 

Основний обов’язок свідка — вчасно прибути до суду за його викликом 

та дати правдиві показання. Якщо у призначений час свідок не може 

з’явитися в суді, він зобов’язаний про це повідомити, і в разі необхідності 
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суд перенесе засідання або допитає свідка за місцем його перебування. 

Свідок має право на оплату витрат на дорогу, якщо йому довелося 

приїжджати чи переїжджати до іншого населеного пункту [178]. Такі 

витрати несе сторона, яка заявила клопотання про виклик свідків, зазначає 

О. Соколенко [180]. 

В Україні, відсутній одностайний погляд на компенсацію витрат свідку. 

Н.І. Поліщак зазначає, що існують два підходи щодо компенсації витрат 

свідкові на дорогу до суду [124, c. 92]. Так, представник першого підходу 

А.А. Павлишин вважає, що «якщо виходити із самої природи процесуальних 

витрат та складного економічного становища, в якому перебуває Україна, 

такі витрати однозначно підлягають відшкодуванню» [112, с. 105]. 

Натомість представники другого підходу переконані, що вказані витрати не 

підлягають відшкодуванню. Наприклад Л.Г. Глущенко, вважає, що право на 

компенсацію таких витрат виникає в особи лише тоді, коли суд, в якому 

розглядається справа розташований у іншому населеному пункті, а не в 

тому, де постійно проживають особа та/або її представник [34, c. 12]. 

Навпаки Н.І. Поліщак підтримує думку, що такі витрати підлягають 

відшкодуванню. На підтвердження свого переконання вона наводить 

приклад, коли особі похилого віку чи особі з обмеженими фізичними 

можливостями, яка викликається як свідок, важко буде у громадському 

транспорті подолати досить значну відстань з одного району великого міста 

до іншого, а потім ще, можливо, йти деякий час. Тому справедливо буде, 

аби суд враховував усі витрати, які поніс потерпілий чи свідок у зв’язку з їх 

залученням до судового провадження [124, c. 92]. 

На відміну від національного законодавства, Адміністративний кодекс 

Республіки Молдова передбачає можливість компенсації свідкам не тільки 

вартості проїзду, а й упущеної вигоди. Так, згідно ст. 90 Адміністративного 

кодексу Республіки Молдова у разі залучення органом публічної влади 

свідків їм відшкодовуються понесені ними витрати, включаючи втрачений 
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дохід, із застосуванням відповідним чином положень Цивільного 

процесуального кодексу [4]. Згідно ст. 91  Цивільного процесуального 

кодексу Республіки Молдова свідкам відшкодовуються понесені ними у 

зв'язку з явкою в судову інстанцію витрати на проїзд та проживання, а також 

виплачуються добові та середня заробітна плата по економіці. За особами, 

яких викликають до суду в якості свідків, зберігається місце роботи в період 

їх відсутності у зв'язку з явкою до суду. Свідки, які не перебувають у 

трудових відносинах, за відволікання від своїх занять отримують 

компенсацію. У цьому кодексі детально прописаний також механізм виплат 

сум свідкам за їх участь у справі. Так, згідно статей 92 та 93 Цивільного 

процесуального кодексу Республіки Молдова, на положення кого у 

питаннях виплат свідкам, пов’язаними із розглядом справи посилається 

Адміністративний кодекс Республіки Молдова, суми, що підлягають виплаті 

свідкам попередньо вносяться стороною, яка заявила прохання, на 

депозитний рахунок судової інстанції, якщо прохання заявлено обома 

сторонами, то необхідні суми вносяться на її депозитний рахунок сторонами 

в рівних частинах. Невнесення у встановлений судовою інстанцією термін 

сум, перерахованих в частині, тягне за собою позбавлення права виклику в 

суд свідка, так само і фахівця чи перекладача або проведення експертизи. 

Суми, що належать свідкам виплачуються судовою інстанцією з її 

депозитного рахунку після виконання ними своїх обов'язків [39].  

Аналогічний підхід демонструє і ст. 106 Адміністративно-

процесуальний кодекс Естонії, оскільки зазначає, що до сум, що підлягають 

виплаті свідкам застосовуються положення статей 151-161 Цивільного 

процесуального кодексу Естонії [2]. Перспективними для удосконалення 

правового регулювання питання виплат свідкам є положення ст. 152 

Цивільного процесуального кодексу Естонії, де зазначено, що свідкові 

виплачується винагорода свідка. Винагорода свідка є компенсацією за 

неотримані заробітну плату або інший постійний дохід. Винагорода свідка 
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виплачується також тоді, коли на доказовий питання подано письмову 

відповідь. Обчислення розміру винагороди свідка проводиться на підставі 

погодинної ставки середнього брутто-доходу свідка за кожну годину його 

відсутності на роботі. Суд призначає погодинну ставку винагороди свідка в 

межах мінімальної та максимальної погодинних ставок, встановлених 

постановою Уряду Республіки. Якщо свідок у зв'язку з дачею свідчень не 

позбувся доходу або у нього відсутня дохід, то йому виплачується 

винагорода свідка за мінімальною ставкою [40]. 

Сучасним механізмом зниження витрат свідків на проїзд до суду є 

запровадження у ст. 65 КАС України можливості свідка за відсутності 

заперечень учасників справи брати участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. Також суд може дозволити свідку брати участь у 

судовому засіданні в режимі відеоконференції незалежно від заперечень 

учасників справи, якщо свідок не може з’явитися до суду через хворобу, 

похилий вік, інвалідність або з інших поважних причин [67]. Як зазначає 

Г.В. Озернюк, впровадження можливості захисту та реалізації своїх прав в 

суді в режимі відеоконференції обґрунтовується також економією коштів 

[110, c. 26]. Проведення судового процесу надає можливість учасникам 

процесу, у тому числі свідкам, не витрачати кошти на транспортні послуги 

щоб добратися до належного суду, вони не мають необхідності надовго 

відриватися від процесу виробництва тощо. Таким чином  потрібно 

поширювати практику участі свідків у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції. 

Для підвищення рівня свідомості та мотивації свідків щодо участі у 

розгляді публічних спорів адміністративними судами, вважаємо за можливе 

доповнити КАС України положеннями, що передбачатимуть компенсацію 

витрат на проїзд та проживання, а  компенсацією за неотримані заробітну 

плату або інший постійний дохід об’єднати в інституті винагороди свідка. 

Пропонується передбачити, що винагорода свідка обраховуватиметься на 
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підставі погодинної ставки середнього доходу свідка за кожну годину його 

відсутності на роботі, яка виплачуватиметься, навіть при наданні письмової 

відповіді та наданні свідчень через відеоконференцію.  

На наш погляд запровадження таких заходів компенсації витрат свідків, 

що передбачені Адміністративно-процесуальним кодексом Естонії та 

Адміністративний кодекс Республіки Молдова  в Україні дозволило б  

ефективно боротися з проблемою залучення свідків, що обумовлена їх не 

бажанням брати участь у судових засіданнях через відсутність ефективних 

механізмів компенсації та майнового стимулювання. У такому випадку, 

навіть особа, що не має офіційної роботи зможе отримати компенсацію за 

участь у судовому процесі як свідок [75]. 

Відповідно до положень КАС України експертом може бути особа, яка 

володіє спеціальними знаннями, необхідними для з’ясування відповідних 

обставин справи. Експерт може призначатися судом або залучатися 

учасником справи. Судовими експертами державних спеціалізованих 

установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-

кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну 

підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної 

спеціальності. До проведення судових експертиз, крім тих, що проводяться 

виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися 

також судові експерти, які не є працівниками цих установ, за умови, що 

вони мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не 

нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку в державних 

спеціалізованих установах Міністерства юстиції України, атестовані та 

отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності у порядку, 

передбаченому Законом України «Про судову експертизу» [156]. Не може 

залучатися до проведення судової експертизи та виконання обов’язків 

судового експерта особа (частина 1 статті 11 Закону України «Про судову 

експертизу»): визнана в установленому законом порядку недієздатною; яка 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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має не зняту або не погашену судимість; на яку протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, 

пов'язаного з корупцією; особа, на яку протягом року накладалося 

дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового 

експерта. Статтями 12 та 13 частина 1 статті 11 Закону України «Про судову 

експертизу», статті 68 КАС України визначено права та обов’язки судового 

експерта.  

Експерт у адміністративному судочинстві має право: знайомитися з 

матеріалами справи, що стосуються предмета дослідження; заявляти 

клопотання про подання йому додаткових матеріалів і зразків; викладати у 

висновку судової експертизи виявлені в ході її проведення факти, які мають 

значення для справи і з приводу яких йому не були задані питання; бути 

присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предмета і 

об'єктів дослідження; задавати питання особам, які беруть участь у справі, 

та свідкам; подавати скарги на дії особи, у провадженні якої перебуває 

справа, якщо ці дії порушують права експерта; на оплату виконаної роботи 

та на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням експертизи і викликом 

до суду; відмовитися від давання висновку, якщо поданих йому матеріалів 

недостатньо для виконання покладених на нього обов'язків або якщо він не 

володіє необхідними знаннями для виконання покладених на нього 

обов'язків; на забезпечення безпеки за наявності відповідних підстав; у разі 

незгоди з іншими членами експертної комісії складати окремий висновок; 

викладати письмово відповіді на питання, які ставляться йому під час 

надання роз'яснень чи показань [51]. 

Важливою гарантією забезпечення та реалізації прав експерта є його 

право на право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, 

пов’язаних із проведенням експертизи і викликом до суду (ч. 7 ст. 68 КАС 

України).  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12
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У статті 38 Кодексу адміністративного судочинства України визначені 

обставини за яких експерт не може брати участі в адміністративному 

процесі. 

Суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає 

експертизу у справі за сукупності таких умов (частина 1 статті 102 Кодексу 

адміністративного судочинства України): 1) для з’ясування обставин, що 

мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж 

право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною 

стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки 

експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх 

правильності. У разі необхідності суд може призначити декілька експертиз, 

додаткову чи повторну експертизу. Про призначення експертизи суд 

постановляє ухвалу. Строк проведення експертизи встановлюється залежно 

від складності дослідження з урахуванням експертного навантаження 

фахівців керівником експертної установи (або заступником керівника чи 

керівником структурного підрозділу) [51].  

Новелою КАС України в редакції від 2017 року є визначення правового 

статусу нового суб’єкта, а сама експерта у галузі права у статті 69 [67]. 

Висновок експерта у галузі права учасники справи мають право подати до 

суду висновок експерта у галузі права щодо (стаття 112 Кодексу 

адміністративного судочинства України): застосування аналогії закону чи 

аналогії права; змісту норм іноземного права згідно з їх офіційним або 

загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у 

відповідній іноземній державі. Висновок експерта у галузі права не може 

містити оцінки доказів, вказівок про достовірність чи недостовірність того 

чи іншого доказу, про переваги одних доказів над іншими, про те, яке 

рішення має бути прийнято за результатами розгляду справи. Висновок 

експерта у галузі права не є доказом, має допоміжний (консультативний) 

характер і не є обов’язковим для суду. Суд може посилатися в рішенні на 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page1
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page1
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15/page1
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висновок експерта у галузі права як на джерело відомостей, які в ньому 

містяться, та має зробити самостійні висновки щодо відповідних питань 

[51]. Згідно ч. 3 статті 69 КАС України експерт з питань права має право на 

оплату послуг та компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду [67]. 

Проведення експертних досліджень здійснюється за рахунок 

замовника. При  призначенні експертизи судом в  ухвалі суду зазначається 

особа, на яку покладено  оплату проведення судової експертизи. Оплата 

витрат,  пов’язаних з проведенням  експертизи, покладається на сторону, яка 

порушила клопотання. Якщо  експертиза призначається за клопотанням 

обох сторін або  з  ініціативи  суду, оплата покладається на сторони порівну. 

Оплата здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок експертної установи. Законом не заборонено оплата 

експертизи іншою стороною.  

Як  правило термін, протягом якого необхідно  здійснити  оплату 

експертизи зазначається у рахунку-фактурі. Якщо в рахунку не зазначено – 

оплата повинна бути проведена у термін  до 30 календарних днів. У випадку 

несплати  вартості робіт протягом 45 календарних днів, відповідно  п.1.13. 

Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних 

досліджень, затвердженої наказом  Міністерства юстиції  України  від 

08.10.1998р. №53/5 матеріали  справи  повертаються органу, який замовив 

експертизу [147].  

Розрахунок вартості проведення судової експертизи здійснюється з 

урахуванням складності експертизи та кількості годин, необхідних  для 

проведення експертизи та складання висновку. 

Згідно  п. 1-2 постанови Кабінету Міністрів України від 01.07.1996 за 

№710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації 

(відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у 

провадженні яких перебувають справи про адміністративні 
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правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової 

експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» 

(зі змінами) Міністерство юстиції України своїм наказом кожного року 

встановлює нормативну вартість однієї експертогодини [146]. 

У 2017 року Міністерство юстиції України наказом №229/5 від 

31.01.2017 встановило нормативну вартість однієї експертогодини. 

Відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, після закінчення 

розгляду справи, витрати на проведення судової експертизи, підлягають 

розподілу судом на загальних підставах. Сторона судового спору, 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 [111]. 

Юристи виокремлюють загальні умови, пов’язані з витратами на 

залучення експерта та проведення експертизи: 1) експерт отримує 

винагороду за виконану роботу, пов’язану зі справою, якщо це не входить 

до його службових обов’язків (стосується залучення незалежного судового 

експерта); 2) суд керується загальними правилами про розподіл судових 

витрат, якщо послуги експерта не сплачено сторонами попередньо чи в 

порядку забезпечення судових витрат; 3) розмір витрат на експертизу за 

замовленням сторони встановлюється судом на підставі договорів, рахунків 

та інших доказів; 4) розмір витрат на оплату експерту, залученому 

стороною, має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом 

та часом, витраченим ним на виконання робіт; 5) у разі недотримання вимог 

щодо співмірності витрат суд може, за клопотанням іншої сторони, 

зменшити розмір витрат на оплату послуг експерта, які підлягають 

розподілу між сторонами; 6) обов’язок доведення неспівмірності витрат 

покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат, які 
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підлягають розподілу між сторонами. У редакції КАС України 2005 року в 

ч. 4 статті 92 зазначалось, що якщо  виклик  свідків,  призначення 

експертизи,  залучення перекладачів,  спеціалістів здійснюються за  

ініціативою  суду,  а також у разі звільнення від сплати судових витрат або 

зменшення їх розміру відповідні витрати  компенсуються  за  рахунок  

Державного бюджету  України  в  порядку,  встановленому  Кабінетом  

Міністрів України. На сьогодні така норма вилучена з КАС України. 

Відповідно до загальних правил розподілу судових витрат  витрати на 

послуги експерта покладаються : на відповідача - у разі задоволення позову; 

на позивача - у разі відмови в позові; на обидві сторони пропорційно 

розміру задоволених позовних вимог - у разі часткового задоволення позову 

[205].  

На підтвердження понесених витрат на послуги експерта та для 

обґрунтування суми компенсації, можна надати: договір про надання 

експертних послуг; акт прийому-здачі виконаних робіт (наданих послуг) до 

договору про надання експертних послуг; рахунок до договору про надання 

експертних послуг; платіжне доручення чи квитанція про сплату за послуги 

експерта; свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта для 

підтвердження права на заняття експертною діяльністю по відповідній 

спеціальності; виписку з наказу по основній діяльності із встановленими 

погодинними чи іншими ставками вартості роботи експерта (стосується 

експертних установ). Отже, оцінка судом розміру витрат на оплату послуг 

залученого стороною експерта здійснюється подібно до оцінки розміру 

витрат на професійну правничу допомогу на основі критерію співмірності зі 

складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на 

виконання робіт [205]. 

Згідно з чинним законодавством вартість проведення експертиз, що 

призначаються у кримінальних провадженнях органами досудового 

розслідування, прокуратури та суду, зазначає Н.І. Поліщак, визначається 
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відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини у державних 

спеціалізованих установах судової експертизи. Цей науковець пропонує на 

законодавчому рівні окремо визначити порядок визначення вартості послуг 

перекладача та спеціаліста, яких залучено для проведення слідчих 

(розшукових) дій, та окремо вартість послуг перекладача, якому доручено 

здійснювати переклад. У першому випадку потрібно розраховувати розмір 

компенсації, виходячи з обчислення середньої заробітної плати, 

розрахованої відповідно до ч. 3 п. 2 Порядку обчислення середньої 

заробітної плати, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

від 8 лютого 1995 року № 100. Натомість у другому випадку необхідно 

встановити на законодавчому рівні ступінь складності перекладу тексту (як 

це передбачено щодо ступеня складності експертизи), враховуючи при 

цьому специфіку складності мови перекладу, зміст тексту та кількість 

буквених символів. Н.І. Поліщак обґрунтовує висновок про те, що особа, яка 

звільнена від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених 

законом, зобов’язана оплатити на користь держави витрати на проведення 

експертизи, оскільки вона визнається винуватою у вчиненні кримінального 

правопорушення [124, c. 179]. Деякі аспекти щодо уточнення визначення 

розміру компенсації та  порядку відшкодування витрат, пов’язаних із 

розглядом справи адміністративними судами можна запозичити і з досвіду 

регулювання аналогічних відносин у межах інших процесуальних галузей 

права. 

У 2020 році рішення Верховного суду щодо судових витрат на 

проведення експертизи демонструють формування нових тенденцій. Так, у 

постанові КАС ВС від 16 грудня 2020 року у справі № 824/647/19-а, 

визначено, що замовлення експертизи та отримання експертного висновку 

за ініціативою позивача до звернення до суду не дають підстав для 

подальшого відшкодування витрат на його підготовку. У цій справі в 

касаційній скарзі відповідач зазначає, що витрати на експерта залученого 

https://verdictum.ligazakon.net/document/93594977?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05
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Товариством до подання позову та відкриття провадження у справі не 

можуть бути судовими витратами у зв'язку із тим, що експерт не залучений 

учасником справи, на момент проведення експертизи судочинство у справі 

не здійснювалось. Відносини між позивачем та експертом виникли поза 

судовим процесом. Отже вказані витрати не можуть вважатися таким, що 

були пов'язані з розглядом справи. З цього приводу Верховний суд 

визначив, що висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника 

справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. Положення 

статті 137 КАС України передбачають, що судом встановлюється розмір 

витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, 

проведення експертизи, залучення спеціаліста, перекладача чи експерта на 

підставі договорів, рахунків та інших доказів. Учасниками справи є, 

зокрема, сторони, треті особи (частина перша статті 42 КАС). Сторонами в 

адміністративному процесі є позивач та відповідач (частина перша статті 46 

КАС). Таким чином КАС України встановлює порядок проведення 

експертизи на замовлення учасника справи та порядок відшкодування 

витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони. Це 

означає, що для відшкодування витрат, пов'язаних з призначенням та 

проведенням експертизи як певної процесуальної дії, призначення та 

проведення експертизи має відбуватися в межах виключно судового 

процесу, оскільки статус учасника справи, зокрема сторони у справі, особа 

набуває після звернення до суду з позовом та відкриття провадження у 

справі. Оскільки в межах спірних правовідносин замовлення експертизи та 

отримання експертного висновку відбулося за ініціативою Товариства до 

звернення до суду з позовом, Суд дійшов висновку про відсутність 

підстав для відшкодування Товариству витрат на підготовку експертного 

висновку [132]. 

На користь такого висновку також свідчать норми частини восьмої 

статті 104 КАС, які надають право учаснику справи подати до суду заяву 

https://ips.ligazakon.net/document/T05_2747?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress05
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про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на 

замовлення іншої особи. Отже, здійснення учасником справи замовлення 

експертного дослідження в поза процесуальному порядку обмежує право 

іншої особи приймати участь у процесі проведення експертизи, зокрема 

подавати заяву про відвід експерта. Дослідження експертом правопорушень 

зафіксованих в акті перевірки, які покладені в основу прийняття спірних 

актів індивідуальної дії, зазначення експертом про те, що висновок 

підготовлено для подання до суду, як і надання судом оцінки цьому 

висновку, не доводять того, що понесені Товариством витрати були 

необхідними (неминучими) [32;  139]. 

В рішенні Одеського окружного адміністративного суду у справі № 

815/5632/17 від 05 квітня 2019 року за позовом товариства з обмеженою 

відповідальністю "ТЕДІС УКРАЇНА" до Офісу великих платників податків 

Державної фіскальної служби, в якій позивач, з урахуванням заяви про 

збільшення розміру позовних вимог, просив серед інших вимог також 

стягнути з Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби 

за рахунок бюджетних асигнувань на користь товариства з обмеженою 

відповідальністю "ТЕДІС УКРАЇНА" витрати за проведення експертизи в 

розмірі 68 640 грн. (шістдесят вісім тисяч шістсот сорок гривень 00 коп.) 

[168]. Питання щодо стягнення судових витрат в іншій частині (у розмірі 

70402,00 грн., що складається з витрат на оплату за проведення у справі 

судово-економічної експертизи (68640,00 грн.) та доплати судового збору у 

зв'язку зі збільшенням розміру позовних вимог (1762,00 грн.), залишилось 

не вирішеним судом, що є підставою для ухвалення додаткового рішення. 

24.01.2019р. (вх. № 2711/19) від Офісу великих платників податків 

Державної фіскальної служби надійшли заперечення на заяву про ухвалення 

додаткового рішення, в обґрунтування яких зазначено, що згідно ухвали 

Одеського окружного адміністративного суду від 14.12.2017р., якою 

задоволено клопотання позивача про призначення експертизи , витрати, 
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пов'язані з проведенням експертизи покладено на ТОВ «ТЕДІС УКРАЇНА». 

Враховуючи, що експертизу було призначено за клопотанням саме позивача, 

витрати повинна нести та сторона, що заявила клопотання про проведення 

судової експертизи. Також відповідач вважає завищеною вартість 

експертизи. Частиною 4 ст. 137 КАС України передбачено, що у випадках, 

коли сума витрат на оплату робіт (послуг) спеціаліста, перекладача, 

експерта або проведення експертизи повністю не була сплачена учасниками 

справи попередньо (авансом), суд стягує ці суми на користь спеціаліста, 

перекладача, експерта чи експертної установи зі сторони, визначеної судом 

відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених цим 

Кодексом. Згідно ч. 5 ст.137 КАС України розмір витрат на підготовку 

експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, 

залучення спеціаліста, перекладача чи експерта встановлюється судом на 

підставі договорів, рахунків та інших доказів. Як встановлено судом та 

вбачається з матеріалів справи, 16.04.2018р. між Київським науково-

дослідним інститутом судових експертних Міністерства юстиції України 

(виконавець) та ТОВ «Тедіс Україна» (замовник) укладено договір на 

проведення судової експертизи № 105/03-18, за умовами якого замовник 

доручив, а виконавець взяв на себе проведення судово-економічної 

експертизи, яка призначена відповідно до ухвали судді Одеського 

окружного адміністративного суду від 14.12.2017 р. у справі № 815/5632/17 

та згідно з профілем діяльності інституту; надання послуг, зазначених у 

Переліку платних послуг, які надаються науково-дослідними установами 

судових експертиз Міністерства юстиції (затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.07.2011р. № 804) (т.1, а.с. 246-247). До 

суду надійшов висновок експертів за результатами проведення комісійної 

судово-економічної експертизи № 2191/18-45/13097/18-72/13098/18-71 від 

26.06.2018 р. На підтвердження здійснення оплати за проведену судово-

економічну експертизу надано засвідчені копії рахунку № 12243 від 
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03.04.2018р., платіжного доручення № 77801 від 26.04.2018р. на суму 

68640,00 грн. (т.1, а.с. 248-249). Враховуючи наведене, оскільки рішенням 

Одеського окружного адміністративного суду від 12.12.2018 р. позовні 

вимоги товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕДІС УКРАЇНА" по 

суті спору задоволені повністю, суд задовольнив заяву позивача та ухвалив 

додаткове рішення про стягнення з Офісу великих платників податків 

Державної фіскальної служби за рахунок бюджетних асигнувань на користь 

товариства з обмеженою відповідальністю "ТЕДІС УКРАЇНА" судових 

витрат на проведення експертизи у розмірі 68640,00 грн. [168]. 

В іншій справі № 820/3089/17, яку розглядав Харківський апеляційний 

адміністративний суд Український державний університет залізничного 

транспорту звернувся до суду першої інстанції із заявою в якій просив 

вирішити питання розподілу судових витрат за проведення експертного 

дослідження на суму 52080,00 грн., оскільки при прийнятті судового 

рішення по цій справі 07.08.2018р. зазначене питання вирішено не було. 

Додатковим судовим рішенням Харківського окружного адміністративного 

суду від 20.08.2018 року задоволено клопотання. Стягнуто з Північно-

східного офісу Держаудитслужби за рахунок бюджетних асигнувань на 

користь Українського державного університету залізничного транспорту 

понесені судові витрати, пов'язані з оплатою та проведенням експертного 

дослідження у розмірі 52080 грн. Позивач надав відзив на апеляційну 

скаргу, в якому просив апеляційну скаргу залишити без задоволення, а 

рішення суду - без змін. В обґрунтування зазначив, що судовим рішенням 

від 07.08.2018р. вирішено питання лише щодо витрати зі сплати судового 

збору, проте питання відшкодування витрат зі сплати послуг експерта судом 

не вирішено, а отже суд першої інстанції правомірно виніс додаткове 

рішення. Харківський апеляційний адміністративний суд постановив 

додаткове рішення Харківського окружного адміністративного суду від 

20.08.2018 по справі № 820/3089/17 залишити без змін [130; 18].  
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2.3 Витрати, пов'язані із витребуванням, забезпеченням, оглядом 

доказів, іншими процесуальними діями та підготовкою до розгляду 

справи в адміністративних судах: порядок їх нарахування та сплати 

 

Підтримано позицію Л.Г. Глущенко, що інститут судових витрат, до яких 

включаються і витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів на місці та 

вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, не може 

використовуватись як джерело фінансування чи компенсації вартості 

адміністративного процесу, а саме для оплати праці суддів, судових 

розпорядників, секретарів, представників патронатної служби, компенсацію 

вартості їх проїзду та проживання тощо. Не визначені в законодавстві платні 

процесуальні дії, тому законодавець, встановлюючи необхідність 

компенсації витрат, пов'язаних з проведенням огляду доказів на місці та 

вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, не має за мету 

встановлення плати за проведення окремої процесуальної дії або 

компенсування витрат працівників суду, а переслідує цілі гарантування 

стороні, чия позиція буде визнана судом правомірною, відшкодування 

коштів, витрачених нею при участі у проведенні таких процесуальних дій 

[34, c. 13]. 

На сьогоднішній день втратили свою актуальність роз’яснення, які 

містяться в пункті 8 постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ №10 від 17.10.2014 року 

(із змінами), відповідно до якого не передбачено сплату судового збору за 

подання клопотань про витребування доказів (виклик до суду свідків, 

призначення експертизи,  витребування письмових чи речових доказів 

тощо), які розглядаються у попередньому судовому засіданні чи в судовому 

засіданні. 

Так, статтею 116 ЦПК України (в редакції від 03.10.2017 р.) визначені 

способи забезпечення судом доказів, а саме: допит свідків, призначення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_8165/ed_2018_02_28/pravo1/T04_1618.html?pravo=1#8165
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експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх 

місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та 

зобов′язання  вчинити певні дії щодо доказів та ін. 

Статтею 117 ЦПК України передбачено вимоги до форми та змісту 

заяви про забезпечення доказів, в тому числі й надання суду документів на 

підтвердження сплати судового збору. 

Законом України «Про судовий збір» у ст. 4 ч.2 п. 1 п.п.4 визначено 

ставку судового збору за звернення до суду із заявою про забезпечення 

доказів чи позову та встановлено 0,2 розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб. 

У разі недотримання вимог ст. 117 ЦПК України заява про 

забезпечення доказів підлягає поверненню заявнику ухвалою суду. 

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

грошової компенсації своїх витрат, пов’язаних з 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. 

Компенсація за витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду 
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справи, не можуть перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за сукупність дій, необхідних для розгляду 

справи, а за витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту та 

за наймання житла, - стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, її 

представникові - не можуть перевищувати встановлені законодавством 

норми відшкодування витрат на відрядження. 

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 звичайні занять - пропорційно від розміру мінімальної заробітної 

плати. Граничний розмір компенсації за судовим рішенням витрат сторін та 

їхніх представників, що пов’язані з явкою до суду, встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 

Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови № 590 "Про 

граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розглядом цивільних та 

адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави", 

встановивши нові розміри компенсації (на підставі Постанови КМУ від 

28.02.2018 року № 155). 

Так, за втрачений заробіток - cтороні, на користь якої ухвалено судове 

рішення, її представникові у зв’язку з явкою до суду компенсація 

обчислюється за кожну годину пропорційно до середньої заробітної плати 

особи, розрахованої відповідно до абзацу третього пункту 2 Порядку 

обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 8 лютого 1995 р. №100, однак загальний розмір 

виплати не може перевищувати суми, розрахованої за відповідний час, 

виходячи із трикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб. 
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За відрив від звичайних занять - стороні, на користь якої ухвалено 

судове рішення, її представникові у зв’язку з явкою до суду компенсація 

обчислюється пропорційно до розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановлено законом на 1 січня календарного року, в 

якому приймається процесуальне рішення або здійснюється процесуальна 

дія, і не може перевищувати його розміру, обчисленого за фактичні години 

відриву від звичайних занять. 

Компенсація судових витрат у цивільних справах здійснюється за 

рахунок і в межах бюджетних асигнувань судів, якими винесено відповідне 

рішення. Якщо обидві сторони у цивільній або адміністративній справі 

звільнені від оплати судових витрат, вони компенсуються за рахунок 

держави в їх фактичному розмірі, але не більше граничних розмірів 

компенсації таких витрат [189]. 

Наприклад, раніше разом із позовом я, як фізична особа, подавав до 

суду просту ксерокопію своєї трудової книжки, та подібні копії листування з 

різними органами, копії різних довідок та наказів тощо. І не завжди 

оригінали цих документів знаходились (зберігалися) у мене, як це зараз 

вимагає речення друге ч. 5 ст.94 КАС України. Так, якщо якесь листування, 

зокрема оригінали довідок, відповідей, наказів тощо (письмових доказів) 

знаходиться не у фізичної особи, а у неї є тільки їх копії, чи може він 

власноручно їх засвідчити? Чи треба звертатися до органів і відомств, де ті 

оригінали зберігаються, щоб їх засвідчили? (орган не буде учасником 

справи) Також вважаю відкритим питання щодо скріплення таких копій 

документів (які посвідчені у встановленому законом порядку іншими 

органами) та й навіть оригінали документів, що видані іншим органом - 

власноручним підписом учасника справи, як це вимагає ч.10 ст.44 КАСУ. Бо 

по тексту вказаної норми не зовсім зрозуміло, це правило стосується тільки 

процесуальних документів, чи навіть письмових доказів, про які теж згадує 

попередня ч.7 вказаної ст.44. Дана вимога випливає з положень ч.ч.4, 5 ст.94 
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КАС України (Письмові докази); ч.4 ст.161 КАС України (Документи, що 

додаються до позовної заяви). 

Відповідно до статті 94 КАС України письмовими доказами є 

документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, 

що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази 

подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше 

не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише 

частина документа, подається засвідчений витяг з нього. 

Норма частини четвертої тієї ж статті 94 КАС України вказує, що копії 

документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в 

порядку, встановленому чинним законодавством. Що ж це за встановлений 

чинним законодавством порядок? Так, за змістом частини 5 статті 94 КАС 

України відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться 

у розпорядженні учасника справи, засвідчується підписом такого учасника 

(із зазначенням дати засвідчення). Що стосується документів, які 

знаходяться у розпорядженні інших осіб, слід керуватися наступним. Норми 

підпункту 2 пункту 10 Розділу ІІ Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України № 1000/5 від 18.06.2015, надає 

установі право засвідчувати копії документів, що створюються в ній, за 

винятком копій документів, які відповідно до законодавства потребують 

засвідчення в нотаріальному порядку. Копії документів виготовляються і 

видаються на вимогу інших установ або громадян з дозволу керівника 

установи, його заступників або керівника структурного підрозділу установи. 

Копії з письмових доказів можуть бути засвідчені нотаріально, за умови їх 

відповідності вимогам Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 

України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 

22.02.2012 № 296/5. Зокрема, згідно з п. 3.1 названого Порядку нотаріуси 
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засвідчують вірність копій документів, виданих юридичними особами, за 

умови, що ці документи не суперечать закону, мають юридичне значення і 

засвідчення вірності їх копій не заборонено законом. 

Вірність копії документа, виданого фізичною особою, засвідчується у 

тих випадках, коли справжність підпису фізичної особи на оригіналі цього 

документа засвідчена нотаріусом або посадовою особою відповідного 

органу місцевого самоврядування або за місцем роботи, навчання, 

проживання чи лікування фізичної особи. Крім того, у передбачених п. 4.1 

Порядку випадках нотаріус вправі засвідчити вірність копії з копії 

документа (наприклад, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному 

порядку або якщо ця копія видана юридичною особою, що видала оригінал 

документа). Також, згідно зі статтею 20 Закону України «Про адвокатуру і 

адвокатську діяльність» під час здійснення адвокатської діяльності адвокат 

має право посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім 

випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб 

посвідчення копій документів. Таким чином, з наведеного можна зробити 

висновок, що письмові докази можуть подаватися фізичною особою до суду 

або в оригіналі, або у копії, засвідченій: власноручно (якщо фізична особа 

володіє оригіналом такого доказу); установою, у якій створено документ 

(якщо фізична особа оригіналом доказу не володіє); нотаріально (якщо 

фізична особа володіє оригіналом доказу або його належним чином 

засвідченою копією, однак, з якихось мотивів не хоче засвідчувати їх 

власноручно); адвокатом (крім випадків, якщо законом установлено інший 

обов’язковий спосіб посвідчення копій документів). 

Що ж стосується вимог частини 10 статті 44 КАС України, то остання 

дійсно містить певну неузгодженість: адже у частині 7 цієї статті поняття 

«документи» розшифровується як, у тому числі, процесуальні документи, 

письмові та електронні докази тощо, що у свою чергу призводить до 

висновку про необхідність скріплення таких доказів власноручним підписом 
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учасника справи (його представника), незалежно від їх попереднього 

засвідчення у встановленому порядку. Водночас, буквальне застосування 

цієї норми на практиці було б невиправданим, а тому у разі подання до суду 

належним чином засвідчених копій письмових доказів їх додаткове 

скріплення підписом учасника справи вважаємо недоцільним. Скріпити 

власноручним підписом учасник може, зокрема, перелік документів, у тому 

числі письмових доказів, які подаються суду 

Ще однією новелою процесуального кодексу є те, що суду надано 

право викликати особу, що подала заяву про забезпечення позову, для 

надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність 

забезпечення позову. Крім того, КАС України у новій редакції передбачає 

право особи на відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову, за 

рахунок особи, за заявою якої такі заходи забезпечення позову вживалися у 

випадку залишення позову без розгляду, а також закриття провадження у 

справі з визначених кодексом підстав або у випадку ухвалення рішення суду 

щодо повної або часткової відмови у задоволенні позову. Поряд з цим, варто 

звернути увагу, що згідно з вимогами КАС України, якщо вжиттям заходів 

забезпечення позову порушені права або інтереси суб’єкта владних 

повноважень, положення щодо відшкодування збитків не застосовується. 

Вимоги до заяви про забезпечення доказів визначенні у ст. 116 КАС 

України. Заяву про забезпечення доказів відрізняє від звичайного 

клопотання про виклик свідка, витребування доказу тощо саме те, що у ній 

необхідно вказати на ті обставини, які свідчать про небезпеку того, що 

надання потрібних доказів може стати неможливим або ускладненим. Адже 

саме ці обставини зумовлюють необхідність забезпечення доказів, щоб вони 

все-таки змогли бути використані для з’ясування обставин у справі. Заява 

про забезпечення доказів розглядається судом не пізніше п’яти днів з дня її 

надходження до суду. Питання про забезпечення доказів вирішується 

ухвалою, яку, на відміну від ухвали про витребування доказів, може бути 
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оскаржено. Однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання, а також не 

перешкоджає подальшому розгляду справи. Ухвала про забезпечення 

доказів (крім забезпечення доказів шляхом допиту свідків, призначення 

експертизи, огляду доказів) є виконавчим документом та виконується 

негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень. Також 

законодавством встановлено, що якщо ухвала про забезпечення доказів на 

момент її скасування була виконана повністю або частково, отримані судом 

докази (показання свідків, висновки експертів тощо) не можуть бути 

використані в іншій справі [63]. 

Витрати, пов’язані із зберіганням і пересиланням речей та документів, 

вважає Н.І. Поліщак, необхідно поділяти на два види: 1) ті, що виникають у 

зв’язку з потребою у їх зберіганні; 2) ті, що зумовлені пересиланням речей і 

документів під час кримінального провадження. Усі речі та документи, що 

мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, 

залежно від виду та групової приналежності, мають зберігатися відповідно 

до законодавчо встановленого порядку, а витрати, пов’язані з їх зберіганням 

та пересиланням, мають бути відображені в обвинувальному акті, що 

скеровується прокурором до суду. До цих витрат, крім тих, які зазначені в п. 

8 ч. 1 ст. 291 КПК України (розмір витрат на залучення експерта (у разі 

проведення експертизи під час досудового розслідування)), слід було б 

включити й інші види процесуальних витрат, які були здійснені під час 

досудового розслідування та підлягають відшкодуванню. У зв’язку із цим 

пропонуємо внести відповідні зміни до п. 8 ч. 2 ст. 291 КПК України та 

викласти його в такій редакції: «вид та розмір процесуальних витрат, які 

були здійснені під час досудового розслідування» [124, c. 178]. З 

урахуванням зазначеного вважаємо за можливе розширити коло витрат, 

повязазних із розглядом справ адміністративними судами за рахунок витрат 

на зберігання та пересилання інших речей, а не тільки доказів. 
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Вітчизняний Кодекс адміністративного судочинства містить норми, що 

відповідають міжнародним документам щодо доступності судочинства, у 

частині надання можливостей для зменшення розміру судових витрат, 

звільнення від їх оплати, відстрочення та розстрочення судових витрат. 

Водночас наявність у статті 132 КАСУ такої підкатегорії витрат, пов’язаних 

із розглядом справи, як витрати, пов’язані із вчиненням інших 

процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи, створюють правову 

невизначеність для учасників розгляду адміністративних справ судами.  

Пащенко К.С. зазначає, що  у державах континентально-європейської 

системи права існує два варіанти організації судового вирішення 

адміністративних спорів – за допомогою: 1) окремої спеціалізованої гілки 

адміністративних судів (Франція, Німеччина, Італія, Польща, Туреччина) 

або 2) спеціалізованих адміністративних палат у структурі загальних судів 

(Іспанія, Нідерланди, Швейцарія). При цьому законодавець використовує 

різні підходи і до питання оплати адміністративного судочинства: від 

встановлення безкоштовного правосуддя в адміністративних справах 

(Франція) до ретельного нормативно-правового закріплення порядку 

стягнення витрат на судочинство (Німеччина, Польща). Інститут 

процесуальних витрат, здебільшого, має самостійне нормативно-правове 

закріплення як у кодифікованих актах адміністративної юстиції (Франція, 

Бельгія, Австрія, Італія), так і в окремих законах (Німеччина, Польща, 

Латвія, Естонія) [115, с. 8]. У більшості країн стягнені процесуальні витрати 

покривають витрати на здійснюване адміністративне судочинство.  

КАСУ у ст. 132 до складу витрат, пов’язаних із розглядом справи 

відносить крім витрат на професійну правничу допомогу; витрат сторін та 

їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду; витрат пов’язаних із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 

експертиз; витрат пов’язаних з витребуванням доказів, проведенням огляду 

доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, також витрати 
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пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до 

розгляду справи. Якщо інші види судових витрат деталізовані у наступних 

статтях, то витрати пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або 

підготовкою до розгляду справи, законодавцем детально у КАСУ не 

регламентовані. 

У Цивільному процесуальному кодексі України у ст. 133 та у 

Господарському процесуальному кодексі України у ст. 123 також 

передбачена аналогічна категорія витрат, пов’язаних із розглядом справи, 

проте ці нормативно-правові акти не деталізують їх склад [196]. На думку 

деяких правників процесуальні кодекси України використовуючи 

словосполучення «інші витрати, пов’язані з розглядом справи» роблять цю 

категорію судових витрат по суті «безрозмірною» [25].  Водночас розміщені 

в інших нормах цих кодексів та інших нормативно-правових актах 

положення щодо сплати відповідних платежів дозволяють конкретизувати  

деякі їх складові. 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 

590 «Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом 

цивільних, адміністративних та господарських справ, і порядок їх 

компенсації за рахунок держави» компенсація в адміністративних справах 

здійснюється також за втрачений заробіток - cтороні, на користь якої 

ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних повноважень, її 

представникові у зв’язку з явкою до суду; за відрив від звичайних занять - 

стороні, на користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом 

владних повноважень, її представникові у зв’язку з явкою до суду; за 

витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та 

вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи; за витрати, пов’язані 

з переїздом до іншого населеного пункту та за наймання житла, - стороні, на 

користь якої ухвалено судове рішення і яка не є суб’єктом владних 

повноважень, її представникові [144].  
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Таким чином, слід підтримати позицію деяких правознавців, які 

вважають, що до витрат, пов’язаних з вчиненням інших процесуальних дій, 

необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду можна 

віднести: 1) витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані з явкою до 

суду; 2) витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін 

та їхніх представників, а також найманням житла; 3) втрачений заробіток чи 

відрив від звичайних занять; 4) витрати, пов’язані з отриманням висновку 

спеціаліста до подання позову (підготовка справи до розгляду); 

5) направлення адвокатських запитів з метою отримання відомостей, що 

мають значення для справи; 6) вчинення інших дій з метою отримання 

доказів в межах підготовки справи до розгляду тощо [198, c. 20-21].  

До таких витрат можна віднести витрати пов’язані із копіюванням або 

друком документів. Розміри таких витрат можна визначити, наприклад,  у 

Інструкції про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або 

друк документів, які надаються запитувачам інформації, що затверджена 

Київським апеляційним адміністративним судом [56]. Такі документи 

розробляються на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, 

що надаються за запитом на інформацію» [145] та Порядку відшкодування 

фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за 

запитом на інформацію, розпорядником якої є Міністерство юстиції 

України, його територіальні органи [56]. Такі витрати, наприклад у Польщі, 

включені до канцелярського збору.  

Досвід інших країн щодо визначення категорії інших витрати, пов’язані 

із розглядом справи в суді, виявляє різні їх групи. Наприклад, Цивільний 

процесуальний кодекс Республіки Молдова у ст. 90  до витрат, пов'язаних з 

розглядом справи, належать: 1) суми, що підлягають виплаті свідкам, 

перекладачеві, експертам і фахівцям; 2) витрати по провадженню  огляду на 

місці; 3) витрати по повідомленню і викликом сторін до суду; 4) витрати на 
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проїзд та проживання, понесені сторонами та іншими учасниками процесу в 

зв'язку з явкою в судову інстанцію; 5) витрати з оплати послуг перекладача, 

понесені іноземними громадянами та особами без громадянства, якщо 

міжнародними договорами, однією зі сторін яких є Республіка Молдова, не 

передбачено інше; 6) витрати по розшуку відповідача; 7) витрати по 

проведенню експертизи; 8) витрати по виконанню судових актів; 9) витрати 

з надання юридичної допомоги; 10) витрати по оголошенню 

неспроможності; 11) відшкодування за втрату робочого часу; 12) інші 

необхідні витрати, понесені судовою інстанцією і учасниками процесу [4]. 

Практика відсилки до цивільних процесуальних кодексів при регулюванні 

питання судових витрат у адміністративному судочинстві характерна для 

іноземних країн. Наприклад, у ст. 90 Адміністративного кодексу Республіки 

Молдови зазначено, що у разі залучення органом публічної влади свідків 

або експертів / спеціалістів їм відшкодовуються понесені ними витрати, 

включаючи втрачений дохід, із застосуванням відповідним чином положень 

Цивільного процесуального кодексу [4]. Аналогічну практику демонструє 

Адміністративно-процедурно-процесуальний кодекс Республіки Казахстан, 

де у ст. 122 визначено, що питання щодо розподілу судових витрат 

розглядаються за правилами Цивільного процесуального кодексу 

Республіки Казахстан [5]. В результаті проведеного дослідження 

нормативно-правових актів декількох країн щодо визначення змісту інших 

витрат, пов’язаних із розглядом справи, слід погодитись із К.С. Пащенко, 

що спільним для української і європейської адміністративної юстиції є 

схожість (калькування) видів судових витрат в цивільному і 

адміністративному судочинстві [116; c. 104].  

Самостійно регулює питання судових витрат Закон Литовської 

Республіки «Про провадження в адміністративних справах». Так, згідно ст. 

39 «Інші витрати, пов'язані з розглядом справи» цього закону до витрат, 

пов'язаних з розглядом справи, належать: 1) суми, виплачені свідкам, 
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перекладачам, фахівцям, експертам та експертних організацій; 2) витрати на 

оплату юридичних послуг адвоката або помічника адвоката (витрати на 

консультації адвоката або помічника адвоката, допомога при підготовці та 

подачі процесуальних документів, а також за участю в судовому розгляді 

справи); 3) інші необхідні і обґрунтовані витрати, не пов'язані з наданням 

юридичних послуг стороні процесу [50]. У Законі Польщі «Про 

провадження в адміністративних судах» до процесуальних витрат належать: 

судові витрати, витрати на правову допомогу, витрати сторін та їхніх 

представників, що пов’язані із прибуттям до суду. У свою чергу, до судових 

витрат віднесено: судові збори (судовий і канцелярський) та витрати, 

пов’язані із розглядом адміністративної справи: суми, що належать 

перекладачам і призначеним куратора; вартість оголошень, а також добові і 

дорожні витрати, що належать суддям і співробітникам суду унаслідок 

виконання судових дій поза будівлею суду [108]. 

Таким чином, слід підтримати узагальнення К.С. Пащенко, який до 

судових витрат, що визначені у законодавстві інших країн відносить: 

платежі за телефонний, телеграфний, телетайпний зв’язок; затрати, 

пов’язані з виготовленням додаткових офіційних копій; затрати, пов’язані з 

перекладами за клопотанням сторін; затрати, що виникають при публічному 

оголошенні того чи іншого рішення адміністративного суду (за 

виключенням поштових зборів); затрати, пов’язані із зберіганням речових 

доказів і самих адміністративних справ; винагороди експертам, запрошених 

судом за клопотанням сторін чи на розсуд суду. До позасудових 

процесуальних витрат належать: компенсації свідку, спеціалісту, залучених 

стороною; гонорар адвокату [116, c. 104].  

З урахуванням проведеного дослідження, з метою підвищення рівня 

доступності адміністративного судочинства, конкретизації правових 

положень, що визначають зміст та обсяги витрат, пов’язаних із розглядом 

справи в підкатегорії витрати пов’язані із вчиненням інших процесуальних 
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дій або підготовкою до розгляду справи (п. 5 ч. 3 ст. 132 КАСУ), вважаємо 

за потрібне доповнити главу 8 «Судові витрати» КАСУ статтею 138-1 

«Витрати пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою 

до розгляду справи». У зазначені статті пропонуємо закріпити такі види 

витрат як:  канцелярські витрати на копіювання та друк документів; вартість 

оголошень; добові і дорожні витрати, що належать суддям і співробітникам 

суду унаслідок виконання судових дій поза будівлею суду; платежі за 

телефонний, телеграфний, телетайпний зв’язок; затрати, пов’язані з 

виготовленням додаткових офіційних копій; затрати, пов’язані з 

перекладами за клопотанням сторін; затрати, що виникають при публічному 

оголошенні того чи іншого рішення адміністративного суду; витрати на 

пересилання документів поштою; затрати, пов’язані із зберіганням речових 

доказів і самих адміністративних справ; компенсації свідку, спеціалісту, 

залучених стороною; витрати по повідомленню і виклику сторін до суду; 

витрати по розшуку відповідача; витрати по виконанню судових актів; 

відшкодування за втрату робочого часу [74]. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. З’ясовано етапи становлення та засади реалізації монополії адвокатури 

на представлення інтересів юридичних та фізичних осіб у адміністративних 

судах при розгляді публічних спорів. Виявлено, що у адміністративному 

судочинстві згідно положень чинних норм КАС України основними 

суб’єктами надання правничої допомоги є адвокати, проте, у справах 

визначених ч. 6 ст. 12 КАСУ як незначні можуть здійснювати професійну 

правничу допомогу й інші фахівці у галузі права.  

З’ясовано, такі проблеми судової практики застосування інституту 

витрат на правничу допомогу: різний підхід при вирішенні питання 

розподілу судових витрат в частині надання правничої допомоги в 
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ідентичних справах ; при відсутності законодавчих обмежень  розміру 

компенсації витрат на професійну правничу допомогу суди за сталою 

традицією підтримують суб’єктів владних повноважень, що є учасниками 

судового розгляду, та зменшують присуджені до виплати ними суми; за 

умови відсутності верхньої межі щодо компенсації витрат на правничу 

допомогу відсутні запобіжники щодо зловживань у цій сфері з боку суду та 

інших учасників; суди обмежуючи компенсацію витрат на правничу 

допомогу, застосовуючи свої дискреційні повноваження, порушують 

принцип відшкодування судових витрат фізичних та юридичних осіб, на 

користь яких ухвалене судове рішення,  оскільки гонорари адвокатів за 

ведення судових справ є значно більшими від компенсованих їхнім клієнтам 

витрат на правничу допомогу. Це призводить до того, що зважаючи на малі 

суми компенсації витрат на правничу допомогу, які суди присуджують до 

відшкодування, позивачі та відповідачі не ініціюють перед судом питання 

про відшкодування витрат на правничу допомогу, не бажаючи витрачати час 

на збирання та підготовку відповідних доказів. 

З’ясовано, що за результатами розгляду справи витрати на правничу 

допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом з іншими 

судовими витратами, за винятком витрат суб`єкта владних повноважень на 

правничу допомогу. Такі витрати  підлягають відшкодуванню або оплаті за 

рахунок бюджетних асигнувань суб’єкта владних повноважень, що виступав 

відповідачем у справі, або його посадової чи службової особи. 

З’ясовано, що Європейський суд з прав людини при вирішенні питання 

відшкодування витрат на правничу допомогу керується принципами їх 

реальності, необхідності, розумності. Аналогічні принципи з 2017 року були 

реалізовані у положеннях КАС України. Водночас практика застосування 

КАС України виявила низку проблемних питань, що виникають при 

відшкодуванні витрат на професійну правничу допомогу, частина з них 
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пов’язані із відсутністю ґрунтовного дослідження змісту поняття витрати на 

правничу допомогу в адміністративному судочинстві. 

2. З’ясовано, що використання показань свідків в адміністративному 

судочинстві є менш поширеною практикою на відміну від інших виді 

процесів,  оскільки значна частина адміністративних справ пов’язана з 

оскарженням рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, 

що мають високий рівень документальної фіксації.  

Виявлено, що серед найпоширеніших категорій адміністративних справ, 

у яких викликаються свідки для надання показань є: справи про спори щодо 

відносин публічної служби, зокрема щодо звільнення чи поновлення на ній; 

справи про спори фізичних осіб підприємців чи юридичних осіб з органами 

Державної фіскальної служби щодо оскарження податкових повідомлень-

рішень. 

З’ясовано, що в Україні відсутній одностайний погляд на компенсацію 

витрат сторін та їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду та 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, проведенням судових 

експертиз. Науковці, що досліджували питання компенсації витрат 

учасників процесу, пов’язані із прибуттям до суду, поділились на дві групи: 

представники першої є прихильниками обов’язкової компенсації всіх видів 

витрат, пов’язаних із прибуттям до суду, а науковці іншої групи вважають, 

що право на компенсацію таких витрат виникає в особи лише тоді, коли суд, 

в якому розглядається справа розташований у іншому населеному пункті.  

Обґрунтовано внесення змін до процесуального законодавства з метою  

перейняття зарубіжного досвіду щодо віднесення до судових витрат і 

витрат, пов’язаних із зберіганням речових доказів, а не лише їх оглядом і 

забезпеченням. 

Запропоновано  передбачити у КАС України можливості суду у випадку, 

коли оплата участі зазначених суб’єктів не проводиться  зобов’язати  

експерта передати на зберігання експертній установі свій висновок і у 
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судовому засіданні виступити з доповіддю про вжиті заходи в межах 

проведення експертизи, із компенсацією його послуг з бюджету. 

Виявлено, що перспективним для українського законодавства є 

запозичення іноземного досвіду щодо розширення механізму встановлення, 

сплати та компенсації витрат сторін та їхніх представників, що пов’язані із 

прибуттям до суду та залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, 

проведенням судових експертиз за рахунок запровадження правил, що 

визначатимуть : можливість компенсації свідкам вартості проїзду; 

проживання в іншому населеному пункті; упущеної вигоди; втраченого 

доходу за показниками середньої заробітної плати по економіці; добових 

виплат на харчування. 

3. Виявлено недоліки регулювання порядку встановлення, розподілу та 

компенсації витрат, пов’язаних із витребуванням доказів, проведенням 

огляду за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів, та запропоновано 

напрями їх усунення. Обґрунтовано внесення змін до процесуального 

законодавства з метою перейняття зарубіжного досвіду щодо віднесення до 

судових витрат також витрат, пов’язаних зі зберіганням речових доказів та 

інших предметів, а не лише їх оглядом та забезпеченням. 

Конкретизовано складники категорії «інші витрати, пов’язані з 

розглядом справи». Запропоновано віднести до витрат, що пов’язані з 

вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи 

адміністративним судом або підготовки до її розгляду, такі розходи: 

1) пов’язані з отриманням висновку спеціаліста до подання позову; 

2) пов’язані з явкою до суду, переїздом до іншого населеного пункту; 3) у 

вигляді втраченого заробітку чи прибутку; 4) обумовлені направленням 

інформаційних запитів, у тому числі адвокатських; 5) пов’язані з 

копіюванням та друком документів; 6) для розшуку відповідача; 7) для 

залучення експертних організацій тощо. 
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Виявлено недоліки регулювання порядку встановлення, розподілу та 

компенсації витрат, пов'язаних з витребуванням доказів, проведенням 

огляду за їх місцем знаходженням, забезпеченням доказів, та запропоновано 

напрями їх усунення.  

4. З’ясовано, що використовуючи словосполучення «інші витрати, 

пов’язані з розглядом справи» КАС України робить цю категорію судових 

витрат невичерпною за переліком та вартісним вираженням, позбавляє 

можливості об’єктивної конкретизації способів їх визначення та доведення, 

відносячи все на розсуд суду. Виявлено, що розміщені в інших нормах 

процесуального кодексу та інших нормативно-правових актах положення 

щодо сплати відповідних платежів дозволяють конкретизувати  деякі їх 

складові. 

За наявними науковими концепціями та судовими рішеннями до витрат, 

пов’язаних з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду 

справи або підготовки до її розгляду можна віднести витрати: пов’язані з 

отриманням висновку спеціаліста до подання позову; пов’язані з явкою до 

суду, з переїздом до іншого населеного пункту; втрачений заробіток чи 

прибуток; направлення інформаційних, у тому числі адвокатських запитів; 

витрати пов’язані із копіюванням та друком документів; по розшуку 

відповідача; пов’язані з перекладами за клопотанням сторін; затрати, що 

виникають при публічному оголошенні того чи іншого рішення 

адміністративного суду; по виконанню судових актів; по залученню 

експертних організацій; по виплаті добових і дорожніх розходів, що 

належать суддям і співробітникам суду унаслідок виконання судових дій 

поза будівлею суду; за телефонний, телеграфний, телетайпний зв’язок; 

затрати, пов’язані з виготовленням додаткових офіційних копій; пов’язані із 

зберіганням речових доказів і самих адміністративних справ тощо.  
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РОЗДІЛ 3 «ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА НАПРЯМИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗГЛЯДОМ СПРАВ  

АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ» 

 

3.1. Іноземний досвід регулювання витрат, пов'язаних із розглядом 

судами публічно-правових спорів 

 

Міжнародні документи, першим з яких була Загальна декларація прав 

людини, встановлюють право на вільний доступ до правосуддя. Так, у статті 

8 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна людина має право 

на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в 

разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом [33].  

Як зауважує Н. Ю. Сакара, на історичному шляху  становлення 

концепції вільного доступу до правосуддя однією з вагомих перепон були 

судові витрати. Перешкоди матеріального характеру не давали можливості 

бідним прошаркам населення звернутися за захистом своїх прав до суду у 

зв’язку із високою вартістю допомоги адвоката та судових витрат [171, c. 

16].  

У Концепції вдосконалення судівництва для утвердження 

справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів від 10 

травня 2006 р. вказується, що одним із завдань цього акта встановлено 

забезпечення доступного і справедливого судочинства, прозорості в 

діяльності судів, оптимізації системи судів загальної юрисдикції [151]. 

Зазначається, що вільний доступ до правосуддя є конституційним правом 

особи й основою справедливого судочинства. О.М. Овчаренко наполягає на 

тому, що складниками названого принципу є раціональність судових витрат, 

які не можуть бути перешкодою для судового захисту прав людини [109, c. 

17]. 
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Рекомендація R(81)7 комітету міністрів Ради Європи «Про шляхи 

полегшення доступу до правосуддя» від 14 травня 1981 року визначає, що 

право на доступ до правосуддя і справедливому розгляду судом, 

гарантоване Європейською конвенцією з прав людини, є одним з основних 

ознак будь-якого демократичного суспільства, проте судочинство нерідко 

носить настільки складний, тривалий і дорогий характер, що приватні особи, 

особливо що знаходяться в економічно несприятливому становищі, 

відчувають труднощі в здійсненні своїх прав [161]. Враховуючи зазначене 

комітету міністрів Ради Європи вважає, що одним із заходів усунення 

економічних перешкод для доступу до правосуддя є існування  відповідних 

систем юридичної допомоги, особливо щодо осіб, які перебувають в 

економічно несприятливому становищі [162]. Таким чином міжнародні акти 

однією з умов доступності правосуддя визначають співрозмірність судових 

витрат із доходами громадян. 

В Україні, як свідчить статистика, реальні наявні доходи українців у 2 

кварталі 2020 року скоротилися на 7,3% у порівнянні з аналогічним 

періодом минулого року [163]. Загалом українці витрачають на 

непродовольчі товари 29,6% своїх доходів, на оплату різних послуг - 14,1%, 

на особисте підсобне господарство - 1,3%, на інші цілі - 6,9%. У Держстаті 

підрахували, що середні споживчі витрати одного українського 

домогосподарства становлять 8219 грн на місяць, неспоживацькі витрати - 

732 грн. на місяць (сумарно - 8951 грн). З цих грошей на продтовари і 

харчування поза домом витрачається 4301 грн, на непродовольчі товари - 

2641 грн., на послуги - близько 1400 грн. [105]. Таким чином фінансові 

можливості Українців для захисту свої прав у судах всіх юрисдикцій, у тому 

числі адміністративних судах, доволі обмежені.  

Враховуючи економічні наслідки в Всесвітньої епідемії коронавірусної 

хвороби, яка отримала назву COVID-19, експерти прогнозують, що на 

загальносвітовому рівні економічна ситуація буде близька до рецесії: багато 
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економік зіткнуться зі скороченням експорту, імпорту, ВВП, зниженням 

рівня залучення інвестицій, значно погіршиться виробнича сфера [47, с. 21]. 

Зазначені тенденції негативним чином вплинуть і на економіку України і на 

стан матеріального благополуччя її громадян. Відтак дослідження шляхів 

правового забезпечення доступності правосуддя через оптимізацію судових 

витрат, що реалізовуються в країнах світу є, на наш погляд, одним з 

головних завдань правової науки на сьогодні.  

У вітчизняній адміністративно-правовій науці безпосередньо 

дослідженню іноземного досвіду правового регулювання витрат, пов’язаних 

з розглядом публічно-правових спорів, приділялась увага фрагментарно. 

Слід зазначити, що інститут витрат, пов’язаних з розглядом справи,  для 

адміністративно-правової науки є відносно новим та малодослідженим з 

урахуванням чого вивчення іноземного досвіду правового регулювання 

цього питання адміністративного судочинства є актуальним. Окремі аспекти 

цього питання вивчали такі науковці як: Л.Г. Глущенко, О.М. Овчаренко, 

К.С. Пащенко, Н.Ю. Сакара, В.В. Тильчик, Р.І. Шевейко та інші. Водночас 

результати їх роботи не дозволяють виокремити комплекс заходів, що 

можуть бути закріплені у вітчизняному законодавстві та позитивно 

вплинуть на механізм нарахування, сплати, розподілу процесуальних 

витрат, пов’язаних із розглядом публічно-правових спорів в 

адміністративних судах.  

Вивчення зарубіжного досвіду щодо врегулювання судових витрат в 

адміністративному судочинстві показує, що існують різні підходи до 

питання оплати адміністративного судочинства: від встановлення 

безкоштовного правосуддя в адміністративних справах у Франції – до 

ретельного нормативно-правового закріплення порядку стягнення витрат на 

судочинство у Німеччині (норми трьох законів регулюють такі витрати), 

зазначає К.С. Пащенко [118, c. 43].  
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Особливістю для більшості європейських країн (Бельгія, Німеччина, 

Австрія, Польща та ін.), яку потрібно, на погляд К.С. Пащенко, запозичити у 

національне законодавство, є вжиття терміну «процесуальні витрати» щодо 

витрат, пов’язаних із здійсненням того чи іншого юрисдикційного процесу, 

які включають в себе: судові витрати (збір чи мито і судову заставу (аванс) 

на покриття майбутніх витрат у судочинстві) і позасудові витрати [118, c. 

44].  

Новий механізм компенсації витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами в нашій державі був закріплений у Кодексі 

адміністративного судочинства України Законом України від 3 жовтня 2017 

року № 2147-VIII [140]. Відповідно до ст.132 Кодексу адміністративного 

судочинства України судові витрати складаються із судового збору та 

витрат, пов’язаних із розглядом справи, які, у свою чергу, поділяються на 

наступні види: 1) витрати на  професійну правничу допомогу; 2) витрати 

сторін та їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду; 3) витрати, 

пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та 

проведенням експертиз; 4) витрати, пов’язані з витребуванням доказів, 

проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням 

доказів; 5) витрати, пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або 

підготовкою до розгляду справи [67]. 

Стосовно визначення та розподілу судових витрат актуальним  є аналіз 

досвіду Польщі у сфері адміністративного судочинства як країни 

континентальної моделі, що є безпосередньо територіально сусідньою з 

Україною та Естонії, яка є країною, пострадянського простору, проте на 

сьогодні стала дуже успішною щодо побудови ефективного 

адміністративного судочинства, вважає В.В. Тильчик. У Законі «Про 

провадження в адміністративних судах» Республіки Польщі, вказано, що 

процесуальні витрати (у тому числі і судові витрати) – це необхідні витрати 

у процесі, який сторона вела особисто або через уповноважену особу, яка не 
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є адвокатом чи юрисконсультом, що охоплюють: судові витрати, вартість 

проїзду сторони або уповноваженої особи в суд та еквівалент втраченого 

ними заробітку, які не можуть перевищувати оплати праці одного адвоката 

чи юрисконсульта, оплата праці адвоката або юрисконсульта, але не вище за 

ставки оплати, визначені в окремих положеннях і витрати одного адвоката 

або юрисконсульта, судові витрати і витрати особистої явки сторони за 

викликом суду (ст. 205 § 2) [108; 182, c. 326].  

Інститут процесуальних витрат, вважає К.С. Пащенко, здебільшого, має 

самостійне нормативно-правове закріплення як у кодифікованих актах 

адміністративної юстиції (Франція, Бельгія, Австрія, Італія), так і в окремих 

законах (Німеччина, Польща, Латвія, Естонія). У континентальній Європі 

діє загальне правило: «витрати покладаються на того, на чию користь не 

прийнято рішення», у США – «кожна сторона несе власні витрати». Серед 

особливостей судових витрат окремих країн можна виділити наступне: у 

Великобританії стороні, на користь якої винесено рішення, 

відшкодовуються реально понесені витрати, в тому числі й витрати органу 

публічної адміністрації; у Франції створено на рівні держави спеціальну 

організацію, яка надає допомогу у покритті витрат на правосуддя 

малозабезпеченим особам; в Естонії існує найвищий у Європі відсоток 

судового збору (12,3 %). У більшості досліджуваних країн стягнені 

процесуальні витрати покривають витрати на здійснюване адміністративне 

судочинство [118, c. 44]. К.С. Пащенко пропонує  перейняти зарубіжний 

досвід щодо віднесення до судових витрат і витрат, пов’язаних із 

зберіганням речових доказів, а не лише їх оглядом і забезпеченням [118, c. 

44]. 

У Кодексі Естонії накшталт КАС України, зазначає В.В. Тильчик, 

окремою главою регламентовані «Процесуальні витрати», з тією різницею, 

що у КАС України на відміну від Польщі та Естонії визначаються тільки 

судові витрати. Тож, замість застосованого поняття «процесуальні» витрати, 
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та визначення їх різновидів, а по суті групування на судові та інші, у КАС 

України йдеться лише про різновиди судових витрат [181, c. 326].  

Разом із тим, потребує подальшого аналізу якраз визначення підходів 

до встановлення видів та, що найбільш актуально їх розміру – у грошовому 

еквіваленті. В.В. Тильчик, відзначає, що вітчизняний законодавець 

встановлюючи ставку саме судового збору критеріями для її визначення для 

подання до адміністративного суду обирає: вид звернення, вид позову, 

характеристики суб’єкта звернення та кількісно оцінює залежно від ціни 

позову, або ж фіксованої суми. При цьому важливо порівнюючи такі 

підходи в Україні та Естонії, зауважити про існування в АПК Естонії 

положення про те, що Естонська Республіка як учасник процесу звільнена 

від внесення грошового завдатку (стаття 104 АПК Естонії) [2]. Крім того, 

визначаючи підстави звільнення законом від сплати державного мита 

естонський законодавець використовує такий критерій як вид спору. 

Зокрема до таких спорів віднесено: спори щодо нарахування пенсійного 

забезпечення, або підтримки, стосовно неправомірної виплати або розмірів 

таких сум, чи їх невиплата; спори щодо відновлення на службі або внесення 

змін до письмового акту про звільнення, тощо [107; 182, c. 329]. 

Пов’язаним з питанням порівняння підходів до визначення та стягнення 

судового збору, є правове врегулювання процедурної допомоги. 

Особливістю, яку знову ж таки варто врахувати Україні у прагненні 

реального забезпечення прав і свобод людини та громадянина, є положення 

АПК Естонії про те, що заявнику процедурної допомоги надається 

допомога, якщо той не може, у зв'язку зі своїм фінансовим становищем 

сплатити витрати на процедуру або якщо він сплачує ці витрати лише 

частково або частинами. Крім того, мають бути достатньо обґрунтованими 

припущення про перспективи провадження, при цьому серед іншого 

оцінюється важливість для суб’єкта питання щодо процесуальної допомоги, 

співвідноситься можлива вигода від цього питання та кошторисні витрати 
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судового провадження. Зокрема, процедурна допомога фізичній особі не 

надається, якщо витрати на процедуру не перевищують вдвічі 

середньомісячний дохід заявника на допомогу, обчислений на основі 

середньомісячного доходу за чотири попередні місяці, з яких сума податків 

є обов'язковою, страхові внески та будь-які суми, необхідні для виконання 

зобов’язань з обслуговування, а також розумні вартість проживання та 

транспорту та інші неминучі витрати, вирахування неминучих витрат на 

щомісяця дозволено до ставки 75% від мінімальної місячної ставки зарплати 

[2; 181, c. 266]. 

Л.Г. Глущенко підкреслила необхідність запозичення досвіду 

Німеччини з питань захисту осіб, що потребують правової допомоги, але не 

мають змоги її оплатити. Так, якщо закон наказує обов'язкову присутність 

адвоката на процесі або ж адвокат необхідний з яких-небудь інших причин, 

то й витрати на адвоката ввійдуть у загальну суму так званої субсидії. 

Відповідні витрати буде нести й сторона, що захищається проти поданого 

позову. Грошова допомога по компенсації судових витрат дає змогу, таким 

чином, сторонам, які не в змозі оплатити судові витрати самі, здійснити 

відстоювання або захист своїх прав у суді. Враховуючи наведене, цим 

науковцем обґрунтовується необхідність запровадження Державної 

програми надання грошової допомоги по компенсації судових витрат. Таке 

нововведення сприятиме впорядкуванню використання права на правову 

допомогу з точки зору його доступності для широкого загалу, оскільки 

особа отримуватиме кошти для повноцінної участі  в процесі та захисту 

своїх прав не після прийняття рішення у справі, а до розгляду справи по суті 

[34, c. 10].  

У Литві положення щодо забезпечення правової допомоги 

учасникам судового розгляду адміністративних справ у ст. 42 Закону 

Литовської республіки «Про провадження у адміністративних справах» 

визначає важливі майнові аспекти компенсації такої допомоги. Так, у разі 
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призначення стороні процесу, на користь якої постановлено рішення, 

гарантованою державою юридичної допомоги суд за власною ініціативою 

після отримання від органу, що організує надання гарантованої державою 

юридичної допомоги, даних про підрахованих витратах на юридичну 

допомогу вирішує питання про відшкодування державі витрат на 

гарантовану державою юридичну допомогу [154].  

Питання визначення розміру судових витрат актуальне для кожної 

його складової. Загальна позиція щодо значення та розміру судового збору 

висловлена членами Конституційної палати Верховного суду Естонії, що 

більший збір інтенсивніше обмежує загальне основне право на ефективний 

та справедливий правовий захист. Якщо розмір державного мита 

перешкоджає особі, яка не має права на державну процесуальну допомогу 

для забезпечення своїх прав у судах, державне мито є непропорційним, 

таким чином, неконституційним. З іншого боку, важливий і принцип 

економії судочинства. Слухання спорів, вимоги у яких є необґрунтованими, 

тощо, може спричинити ситуацію, коли Судова система не зможе 

забезпечити ефективний правовий захист осіб у межах розумного часу. Час 

розгляду судових справ продовжується, а навантаження судів збільшується 

без потреби [167; 181, c. 265]. 

Важливим для України, вважає В.В. Тильчик, є приклад Естонії зі 

встановлення переліку конкретних видів спорів, які є досить поширеними у 

конкретний часовий період, стороною у яких виступають представники 

соціально незахищеної верстви населення, чи то таких, що перебувають у 

особливих режимних умовах, відповідно потребуючих виключення 

обов’язкового порядку сплати ними судового збору [181, c. 265]. Так, в 

Естонії останні 3 роки діяло правило про суму державного мита при поданні 

позову в адміністративному порядку – 15 євро. Зважаючи на досить 

невеликий для більшості населення розмір у порівнянні із мінімальною 

заробітною платою за вирахуванням податків, що становить 550 євро, 
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наголошує В.В. Тильчик, це менше трьох відсотків від вказаної суми, а тому 

її сплата не могла суттєво обтяжити більшість позивачів – фізичних осіб. 

Така логіка мала би задовольнити осіб, що звертаються за вирішенням 

адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин і 

частково компенсувати витрати, потрібні на організацію належного 

здійснення правосуддя. Натомість, з’ясувалося, що у окремій групі спорів, 

позивачі зверталися щодо отримання звільнення від сплати державних 

зборів у зв’язку із складним матеріальним становищем. Конкретно, мова 

йшла про позови осіб, які відбували покарання. При цьому витрати на 

розгляд таких звернень значно перевищили суму судового збору. Тобто, за 

наведених умов, судовий збір не забезпечує досягнення тих завдань задля 

яких запроваджується, а тому його відмінили щодо вказаної категорії 

спорів, інформує В.В. Тильчик [182, c. 329].  

У Литві розмір гербового збору у ст. 35 Закону Литовської республіки 

«Про провадження у адміністративних справах» зазначено, що кожна скарга 

(клопотання, заява) в адміністративних справах, незалежно від того, скільки 

вимог в ній висувається, обкладається гербовим збором в розмірі 30 євро, 

крім винятків; за апеляційну скаргу на рішення суду сплачується гербовий 

збір в розмірі 15 євро; у разі подання зазначених у цій статті скарг 

(клопотань, заяв) в суд тільки за допомогою засобів електронного зв'язку 

сплачується 75 відсотків від суми гербового збору, яка підлягає сплаті за 

відповідну скаргу (клопотання, Заява) [154]. 

Важливим питанням  є правове регулювання також витрат сторін та 

їхніх представників, що пов’язані із прибуттям до суду; витрат, пов’язані із 

залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням 

експертиз; витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду 

доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів. Л.Г. Глущенко 

наводить приклад, коли фінським законодавством встановлюється правило, 

за яким свідки мають право на завчасну компенсацію добових та витрат на 
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дорогу, тобто перед явкою їх до суду або одразу після їх прибуття. Це 

положення випливає з розуміння передумов участі у розгляді справи такого 

учасника процесу, як свідок. Якщо сторони, незалежно від правомірності їх 

позиції зацікавлені в розгляді та вирішенні справи,  а відповідно й у несенні 

пов’язаних із цим витрат, то свідки такої зацікавленості не мають. Тому 

наполягає Л.Г. Глущенко не можна вимагати від них витрачати власні 

кошти на участь у, власне, чужому процесі навіть виконуючи так званий 

громадський обов’язок. На її погляд, національне законодавство тільки 

виграло і підкреслило б власну людиноцентристську спрямованість, якби 

чітко було прописано в процесуальних кодексах в цілому і зокрема в 

Кодексі адміністративного судочинства необхідність авансової компенсації 

участі свідків у процесі [34, c. 10]. 

Цікавими для порівняння та обміну досвідом, на думку Л.Г. 

Глущенко, є положення щодо компенсації витрат на проведення експертиз 

за Кодексом адміністративної юстиції Франції. Цьому питанню присвячений 

4 розділ вказаного Кодексу, за яким головуючий у судовому засіданні 

беручи до уваги складність експертизи, важливість, актуальність та характер 

роботи експерта та строк, у який має бути проведена експертиза встановлює 

як обсяг компенсації, так і терміни виплати. Якщо ж виявиться, що сума, яку 

визначено судом є меншою від тієї, на яку розраховували експерти, то суд зі 

свого боку має пояснити їм принцип виведення обумовленої суми, а 

експерти зі свого боку мають право заперечити та відстоювати в судовому 

засіданні суму за власними розрахунками. На переконання Л.Г. Глущенко, 

французький законодавець таким чином забезпечує паритет між 

фінансовими інтересами експертних установ та соціальною справедливістю 

у відправленні правосуддя [34, c. 10].  

На наш погляд необхідно ще навести приклад, Республіки Молдова 

щодо компенсації залучення експертів та свідків до розгляду справи в 

адміністративному суді. Так, у ст. 90 Адміністративного кодексу Республіки 
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Молдови від 19.07.2018 року № 116 зазначено, що у разі залучення органом 

публічної влади свідків чи експертів (спеціалістів) їм компенсуються 

понесені витрати, включаючи упущену вигоду, із застосуванням 

відповідним чином положень Цивільного процесуального кодексу [4]. 

Звернення до цивільно-процесуального законодавства при врегулюванні 

питань судових витрат характерне також і для Казахстану, Болгарії [3], . 

Так, cтаття 122 «Судові видатки по адміністративним справам» 

Адмініcтративно-процедурно-процесуального кодексу Республіки Казахстан 

визначає, що питання по розподілу видатків розглядаються за правилами 

Цивільного процесуального кодексу Республіки Казахстан [5].  

Цікавим є досвід правового регулювання виплат експертам та 

спеціалістам в рамках провадження в адміністративних спорах, 

передбачений ст. 39 Закону Литовської республіки «Про провадження у 

адміністративних справах», де конкретизовані фінансові аспекти цього 

питання. Так, зазначено, що для зберігання і стягнення сум, що підлягають 

виплаті свідкам, фахівцям, експертам та експертних організацій, для 

кожного суду відкривається спеціальний рахунок в банку за місцем 

знаходження суду; Суми, що підлягають виплаті цим категоріям учасників 

справи заздалегідь вносяться тією стороною процесу, яка заявила 

клопотання про виклик свідків, спеціалістів або експертів, або  якщо 

зазначені клопотання заявлені обома сторонами процесу або якщо свідки, 

фахівці і експерти скликаються або експертиза проводиться за ініціативою 

суду, необхідні суми вносяться сторонами процесу в рівних частках. 

Зазначені суми вносяться на спеціальний рахунок суду. Адміністративний 

суд з урахуванням майнового стану фізичної особи або групи фізичних осіб 

може повністю або частково звільнити їх від внесення зазначених у цій 

статті сум на спеціальний рахунок суду. Клопотання про звільнення від 

сплати таких сум повинно бути мотивованим і обґрунтованим відповідними 

доказами. Від сплати зазначених у цій статті сум може бути звільнена і 
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постраждала сторона. Суми, що належать свідкам, спеціалістам і експертам, 

суд виплачує після виконання ними своїх обов'язків зі спеціального рахунку 

суду, а перекладачам - з призначених для цього бюджетних коштів [50].  

Водночас положення цього документу не врегульовують ситуації, 

коли оплата участі зазначених суб’єктів не проводиться. Натомість Кодекс 

адміністративної юстиції Франції містить такі положення. Зокрема, зазначає 

Л.Г. Глущенко, стаття R621-12 зобов’язує експерта передати на зберігання 

експертній установі свій висновок і у судовому засіданні виступити з 

доповіддю про вжиті заходи в межах проведення експертизи. Цей науковець 

вважає корисною таку норму, оскільки у будь-який момент ситуація із 

замовленням експертизи може змінитись (наприклад, з’являться факти, що 

підтверджують поважність причин, з яких оплата не була проведена, 

наявність пільг у оплаті тощо) і тоді швидко можна звернутись до вже 

складеного висновку експерта не витрачаючи часу на повторні експертизи. 

Тим більше, що іноді з плином часу провести якісну експертизу вже 

неможливо [34, c. 10]. 

Зважаючи, що в Україні останнім часом досить багато проблем із 

визначенням оптимальних сум судових витрат, що обумовлені не тільки із 

низьким рівнем соціального забезпечення та значного розшарування 

суспільства, за майновою ознакою, а і з прорахунками у методології їх 

встановлення. Ми підтримуємо В.В. Тильчика, в пропозиції для подальшого 

вдосконалення порядку сплати та розрахунку судового збору 

використовувати співвідношення між реальними витратами на організацію 

належного здійснення правосуддя та мінімальною заробітною платою у 

країні [182, c. 330]. Проте вважаємо, що цей показник може бути 

застосований як коефіцієнт для розрахунку всіх видів процесуальних витрат, 

так само як і перспектива успішності справи у комплексі із вказівкою на 

види спорів, та категорії учасників. 
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Зарубіжний досвід закріплення положень щодо витрат в 

адміністративному процесі є позитивним, зокрема: досвід Австрійської 

Республіки, Фінляндської Республіки, Республіки Білорусь в 

адміністративно-процедурній складовій адміністративного процесу, досвід 

Латвійської Республіки в адміністративно-судочинській складовій 

адміністративного процесу, зазначає Р.І. Шевейко. Водночас цей науковець 

застерігає, що досвід нормативного визначення витрат в адміністративному 

процесі зарубіжних країн не завжди може бути лише позитивним, адже 

негативні явища властиві будь-яким процесам, однак у будь-якому разі таке 

дослідження лише на користь розвитку вітчизняної правової науки та 

вдосконалення національного законодавства [199, c. 9]. Слід підтримати 

позицію Р.І. Шевейко, що лише зважений критичний аналіз зарубіжного 

досвіду, поєднаний з власними правовими, історичними та національними 

традиціями, дозволить досягти ефективного результату. 

Таким чином іноземний досвід регулювання судових витрат при 

розгляді публічно-правових спорів свідчить про використання такого 

терміну як процесуальні витрати у країнах Європейського Союзу та країнах 

пострадянського простору. Узагальнюючи висвітлені положення щодо 

цього терміну та його застосування в адміністративному судочинстві різних 

країн можна зробити висновок, що під процесуальними витратами в їх 

законодавстві розуміються необхідні витрати, пов’язані  із здійсненням 

юрисдикційного процесу адміністративними судами щодо розгляду 

публічно-правового спору, які включають в себе: судові витрати (збір чи 

мито і судову заставу (аванс) на покриття майбутніх витрат у судочинстві) і 

позасудові витрати (вартість проїзду сторони, третьої  або уповноваженої 

особи в суд та еквівалент втраченого ними заробітку, оплата праці адвоката, 

юрисконсульта, експерта, спеціаліст та упущеної ними вигоди, судові 

витрати і витрати особистої явки сторони за викликом суду, витрати 

пов’язані з розглядом доказів та інші).  
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Перспективним, обумовленим сучасними потребами суспільства 

видається такий напрям запозичення іноземного досвіду як створення на 

рівні держави спеціальної організації, яка надавала б допомогу у покритті 

витрат на правосуддя малозабезпеченим особам (крім права на безоплатну 

правову допомогу), а також розробка Державної програми надання грошової 

допомоги по компенсації судових витрат. Комплекс цих заходів повинен 

бути спрямований на авансування відповідних платежів, тобто особа 

отримуватиме кошти для повноцінної участі  в процесі та захисту своїх прав 

не після прийняття рішення у справі, а до розгляду справи по суті. Загалом 

пропонується запровадити систему авансових, тобто завчасних виплат 

свідкам, експертам та спеціалістам на завчасну компенсацію добових та 

витрат на дорогу, тобто перед явкою їх до суду або одразу після їх прибуття.  

Необхідним також є внесення змін до процесуального законодавства з 

метою  перейняття зарубіжного досвіду щодо віднесення до судових витрат 

і витрат, пов’язаних із зберіганням речових доказів, а не лише їх оглядом і 

забезпеченням. 

Видається доречним  передбачити у КАС можливості суду у випадку, 

коли оплата участі зазначених суб’єктів не проводиться  зобов’язати  

експерта передати на зберігання експертній установі свій висновок і у 

судовому засіданні виступити з доповіддю про вжиті заходи в межах 

проведення експертизи, із компенсацією його послуг з бюджету. 

У зв’язку із необхідністю забезпечення принципу доступності судового 

захисту прав громадян та низького матеріального їх забезпечення в Україні 

пропонуємо судам при визначенні розміру витрат, пов’язаних з розглядом 

справи, враховувати такі показники  як :  

1) вид звернення, вид позову; 

 2) характеристики суб’єкта звернення або категорію громадян (особи з 

обмеженими фізичними властивостями, соціально не захищені верства 

населення, особи, що позбавлені волі тощо);  
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3)  перспективи успішності справи та вид спору;  

4) співвідношення між реальними витратами на організацію належного 

здійснення правосуддя та мінімальною заробітною платою у країні;  

5) вид спору [70, c. 205-206].  

За аналогією з іноземним досвідом можна запропонувати визначити 

категорії спорів по яких знизити витрати, пов’язані з розглядом справи, 

наприклад, по спорах щодо нарахування пенсійного забезпечення, 

підтримки, стосовно неправомірної невиплати соціальних платежів; щодо 

відновлення на службі або внесення змін до письмового акту про звільнення 

тощо.   

 

3.2 Напрями вдосконалення механізму нарахування та сплати 

витрат, пов’язаних з розглядом справ адміністративними судами 

 

В результаті проведеного дослідження було узагальнено виявлені  

недоліки організаційно-правового регулювання інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами, що полягають у 

нормативній невизначеності:  

1) понять встановлення, доведення, зменшення, розподіл, сплата, 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративним 

судом;  

2) критеріїв реальності, необхідності, розумності, співмірності, 

обґрунтованості, пов’язаності, добросовісності встановлення, доведення, 

розподілу та відшкодування витрат, пов’язаних з розглядом справи 

адміністративним судом;  

3) механізму звільнення від сплати витрат, пов’язаних із розглядом 

справ адміністративним судом у зв’язку із скрутним матеріальним 

становищем учасників; 
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4) гарантій авансових виплат свідкам, експертам, спеціалістам, 

перекладачам для забезпечення їх присутності на судовому засіданні;  

5) переліку витрат, пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або 

підготовкою до розгляду справи, та порядку їх встановлення, доведення та 

виплати;  

6) критерії справ за якими суди за власної ініціативи можуть зменшити 

розмір витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративним судом або 

застосувати механізми її компенсації зі спеціальних фондів на правову 

допомогу.  

Серед інших недоліків можна навести виявлені неточності та прогалини 

у КАС України щодо встановлення, нарахування, сплати та відшкодування 

судових витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами, 

виявлені іншими науковцями. 

Наприклад, С.В. Березовська досліджуючи питання недоліків судового 

збору за поданням адміністративного позову або скарги та шляхи їх 

усунення, виявляє проблеми спільні для обох видів судових витрат. 

Наприклад, цей науковець встановила, що громадські організації та органи 

публічної влади не входять до переліку пільговиків щодо сплати судового 

збору, навіть у випадках, коли вони звертаються за захистом фізичних осіб, 

їх об’єднань, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. В результаті 

прогнозує С.В. Березовська, такі випадки значно скоротяться [9, c. 56]. 

Іншою проблемою що спричиняє неефективність механізму доступності 

судового захисту через відсутність конкретизації положень в КАС України, 

як зазначає С.В. Березовська є закріплене у законодавстві право суду, а не 

обов’язок прийняти рішення про зменшення розміру судових витрат чи 

звільнення від їх сплати [9, c. 56].  Розвиваючи цю думку, ми вважаємо, що 

до категорій справ за якими суди повинні зменшувати розміри судових 

витрат, пов’язаних із розглядом справ, у можливих випадках, необхідно 

віднести випадки звернення громадських організацій, органів публічної 
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влади, правоохоронних органів для захисту прав громадян та неприбуткових 

юридичних осіб. Крім цих категорій справ, враховуючи висвітлений 

іноземний досвід у попередньому підрозділі необхідно віднести справи 

пов’язані із поновленням на публічній службі, із порушеннями щодо 

соціальних та пенсійних виплат. 

З’ясовано за результатами вивчення досвіду таких країн, як Королівство 

Бельгія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Австрія, Республіка 

Польща, Естонська Республіка, Латвійська Республіка, Французька 

Республіка, Італійська Республіка, Литовська Республіка, Республіка 

Молдова, Республіка Казахстан, Болгарія, Республіка Білорусь та інших, що 

для забезпечення принципу доступності судового захисту прав громадян в 

Україні судам під час визначення розміру витрат, пов’язаних із розглядом 

справи, необхідно враховувати такі критерії: а) вид звернення, вид позову; 

б) характеристики суб’єкта звернення або категорію громадян (особи з 

обмеженими фізичними можливостями, соціально незахищені верстви 

населення, особи, засуджені до позбавлені волі, та інші); в) перспективи 

успішності справи та вид спору; г) співвідношення між реальними 

витратами на організацію належного здійснення правосуддя та мінімальною 

заробітною платою у країні.  

Врахування цього досвіду іноземних країн дозволяють конкретизувати 

критерії визначення майнового стану та критерії вибору суддею одного із 

можливих рішень, передбачених ст. 133 КАС України, що дозволяють 

здійснювати зменшення розміру судових витрат, звільнення від їх оплати, 

відстрочення та розстрочення сплати судових витрат, пов’язаних із 

розглядом справ адміністративними судами.  

У зв’язку із цим запропоновано доповнити статтю 133 КАС України 

«Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, 

відстрочення та розстрочення судових витрат» частиною третьою  

наступного змісту: «3. Справи за якими суд повинен ухвалою зменшити 
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розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати 

повністю або частково за адміністративними позовами громадських 

організацій, органів публічної влади, правоохоронних органів для захисту 

прав громадян, фізичних осіб-підприємців, їх об’єднань  та неприбуткових 

юридичних осіб;  щодо нарахування пенсійного забезпечення та підтримки; 

щодо неправомірної невиплати соціальних платежів; щодо відновлення на 

службі або внесення змін до письмового акту про звільнення.» (додаток Б).  

Термін майновий стан, та його характеристики, які вказують на 

можливість звільнення особи від сплати судових витрат, що пов’язані із 

розглядом справ адміністративними судами у КАС України не 

конкретизовано. Це створює передумови для ухилення судами від 

використання такої можливості. На цьому акцентує увагу також 

С.В. Березовська: «порядку визначення та підтвердження майнового стан 

особи, який дасть змогу звільнити, розстрочити, відстрочити сплату нею 

судового збору, в законодавстві не передбачено, тобто суддя на власний 

розсуд вирішує, чи є підстави у зв’язку з матеріальним становищем особи 

для звільнення, розстрочення, відстрочення сплати збору». Цей науковець 

коментуючи таку ситуацію, вважає, що може поширюватись така практика, 

коли суди будуть приймати рішення про звільнення, розстрочення, 

відстрочення сплати збору в більшості випадків на користь органів  влади, а 

не на користь фізичних та юридичних осіб [9, c. 57]. До того ж, ми 

вважаємо, що відсутність нормативно-правового визначення понять 

звільнення, розстрочення, відстрочення сплати судових витрат, пов’язаних 

із розглядом справ адміністративними судами, чіткого порядку і строків їх 

реалізації є перепонами на шляху їх застосування на практиці. Тому 

пропонуємо визначити терміни звільнення, розстрочення, відстрочення 

сплати судових витрат у статті 4 та закріпити строки їх реалізації у статті 

133 КАС України.  
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Для удосконалення термінологічного апарату у сфері застосування 

інституту витрат, повязазних із розглядом справи адміністративним судом, 

запропоновано доповнення статті 4 КАС наступними поняттями:  

1) визначення розміру витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративним судом  це  діяльність учасників судового процесу 

направлена на з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (чи 

планується витрати) сторонами при зверненні до адміністративного суду за 

захистом прав з урахуванням витраченого ними часу, складності справи, 

кількості епізодів спірних правовідносин, обсягів фактичних даних, 

складності процесуальних документів;  

2) доведення витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративним 

судом, це діяльності учасників судового процесу, що проводиться з 

дотриманням принципів реальності, необхідності, розумності та спрямована 

на встановлення співвідношення заявлених учасниками процесу складу і 

розміру витрат на професійну правничу допомогу, прибуття до суду сторін 

та їхніх представників; роботи та залучення свідків, спеціалістів, 

перекладачів, експертів та проведенням експертиз; діяльності щодо 

витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших процесуальних дій або 

підготовки до розгляду справи із доказами у справі; 

 3) розподіл витрат, що пов’язані із розглядом справ адміністративними 

судами, це  діяльності суду, що спрямована на призначення до виплати 

сторонам сум витрат на професійну правничу допомогу, прибуття до суду 

сторін та їхніх представників; залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, 

експертів, проведення експертиз; витребування доказів, проведення їх 

огляду за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів; інші процесуальні 

дії, з корегуванням їх розмірів в залежності від співмірності, 

обґрунтованості, розумності таких сум та добросовісності сторін; 
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4) зменшення, витрат, пов’язаних із розглядом справи це діяльності 

учасників судового процесу з ініціювання зниження суми цих витрат на 

підставі представлених доказів та винесення відповідного рішення суду;  

5) гонорар успіху це домовленість, закріплена в договорі на надання 

правової допомоги згідно з якою клієнт зобов’язується виплатити адвокату 

як винагороду певний відсоток від присудженої йому судом грошової суми, 

якщо рішення буде на користь клієнта. 

Окрім того, у новій редакції ЦПК та ГПК, зазначає О.Ф. Свірін, 

передбачено механізми для забезпечення права на відшкодування судових 

витрат (витрат на правничу допомогу) для відповідача у таких специфічних 

випадках: якщо позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки 

зловживання правом на позов; якщо позов подано іноземцем (іноземною 

юридичною особою), який не має на території України ні зареєстрованого 

місця проживання (місцезнаходження), ні майна, достатнього для 

відшкодування судових витрат. Таке забезпечення судових витрат, вважає 

цей науковець, також може бути застосоване, якщо суду надані докази того, 

що майновий стан позивача або його дії щодо відчуження майна чи інші дії 

можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду про 

відшкодування судових витрат відповідача у випадку відмови у позові. Той 

самий механізм забезпечення сплати судових витрат у вигляді грошової 

застави, наголошує О.Ф. Свірін, застосовується з деякими незначними 

відмінностями у низці зарубіжних країн, зокрема у Франції, Бельгії, 

Нідерландах, Італії та Великобританії, Австрії, Іспанії та ФРН, відомий 

законодавству Польщі, Угорщини, Югославії [173, c. 96]. Натомість, ст. 136 

КАС України «Попередня оплата судових витрат» лише визначає, що 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 
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процесуальною дією. Водночас не конкретизує цей процес, а також не 

встановлює запобіжників, передбачених ГПК та ЦПК України щодо сплати 

судових витрат при участі у справі іноземця чи при наявності реальної 

загрози не сплати стороною судових витрат через значне погіршення її 

майнового стану. Тому пропонуємо викласти ст. 136 в новій редакції: «1. 

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. Якщо клопотання заявили декілька 

учасників справи, необхідну грошову суму авансом в рівних частках 

сплачують відповідні учасники справи, а у випадках, коли відповідна 

процесуальна дія здійснюється з ініціативи суду - учасником (учасниками) 

справи, на якого (яких) суд поклав відповідний обов’язок.»  

Також пропонується доповнити частиною четвертою статтю 136 КАС 

України за аналогією з ЦПК та ГПК України, де передбачити випадки 

застосування такого заходу:  

1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки 

зловживання правом на позов;  

 2) учасник справи не має зареєстрованого в установленому законом 

порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території 

України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, 

достатньому для відшкодування судових витрат у випадку відмови у позові;  

3) таке забезпечення судових витрат відповідає наданим суду доказам 

того, що майновий стан учасників або їх дії щодо відчуження майна чи інші 
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дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду 

про відшкодування судових витрат (додаток Б).  

Такі зміни до КАС України, на наш погляд є гарантіями сплати та 

відшкодування витрат, повязазних із розглядом справи адміністративними 

судами, стороні, на користь якої ухвалено рішення, свідкам, перекладачам, 

експертам, третім особам.  

Для підвищення рівня гарантованості участі свідків у адміністративному 

судочинстві запропоновано ввести інститут винагороди свідка. Для чого 

доповнити статтю 65 КАС України частиною 6 наступного змісту: «суми, 

які належать свідкам, у тому числі як компенсація за неотриману заробітну 

плату або інший постійний дохід, виплачуються судовою інстанцією з її 

депозитного рахунку після виконання ними своїх обов’язків, а у виключних 

випадках здійснюються авансові виплати, необхідних для забезпечення його 

безпосередньої присутності або участі через відео конференції». 

Також запропоновано доповнити КАС України положеннями, які  б 

встановили гарантії виплати винагороди свідку, експерту, експерту з питань 

права, спеціалісту, перекладачеві навіть у разі подання ними письмових 

доказів або участі у справі через відеоконференцію. Так, запропоновано 

доповнити статті 68, 69, 70, 71 КАС України частинами, в яких передбачено 

право цих учасників отримати компенсаціє при наданні письмових 

заключень чи при участі через відео конференції. Така пропозиція особливо 

актуальна в період дії карантинних обмежень в Україні. 

Запропоновано доповнити главу 8 «Судові витрати» КАСУ статтею 138-

1 «Витрати пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або 

підготовкою до розгляду справи». У зазначені статті пропонуємо закріпити 

такі види витрат як:  канцелярські витрати на копіювання та друк 

документів; вартість оголошень; добові і дорожні витрати, що належать 

суддям і співробітникам суду унаслідок виконання судових дій поза 

будівлею суду; платежі за телефонний, телеграфний, телетайпний зв’язок; 
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затрати, пов’язані з виготовленням додаткових офіційних копій; затрати, 

пов’язані з перекладами за клопотанням сторін; затрати, що виникають при 

публічному оголошенні того чи іншого рішення адміністративного суду; 

витрати на пересилання документів поштою; затрати, пов’язані із 

зберіганням речових доказів і самих адміністративних справ; компенсації 

свідку, спеціалісту, залучених стороною; витрати по повідомленню і 

виклику сторін до суду; витрати по розшуку відповідача; витрати по 

виконанню судових актів; відшкодування за втрату робочого часу. 

Практика відшкодування витрат, повязазних із розглядом справ 

адміністративними виявила певну неврегульованість  відшкодування цих 

затрат третім особам із самостійними вимогами, на користь яких прийнято 

рішення (окрім суб’єктів владних повноважень) та їх представникам. Окрім 

того, зважаючи на суб’єктний склад осіб, яким законом надається право на 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом адміністративної справи. 

Тому слід підтримати пропозицію  К.С. Пащенко щодо розширення кола 

суб’єктів, що мають право на компенсацію витрат, пов’язаних із розглядом 

справи в адміністративному суді [114, c. 57]. Вважаємо за необхідне 

доповнити ст. 134 та 135 КАС України доповнити вказівкою на «витрати 

третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги».  

В частині конкретизації розміру судових витрат та порядку їх сплати і 

відшкодування можна розглянути пропозиції науковців, що досліджували 

цей інститут в різних галузях процесуального права. 

Наприклад, Н.І. Поліщак, вивчаючи перспективи його удосконалення у 

кримінальному процесі запропонував ч.1 ст. 372 КПК України під назвою 

«Зміст ухвали» доповнити положеннями такого змісту: «У мотивувальній 

частині ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності 

зазначається підстави та розмір процесуальних витрат, які підлягають 

стягненню (відшкодуванню), а в резолютивній частині цієї ухвали – на кого 

покладається відшкодування (стягнення) процесуальних витрат і в якому 
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розмірі» [124, с. 179]. На наш погляд, використовуючи аналогію, можна 

передбачити, що викладення ч. 1 статті 143 «Рішення щодо судових витрат» 

КАС України у такій редакції: «Суд вирішує питання щодо судових витрат у 

рішенні, постанові або ухвалі. У мотивувальній частині рішення, постанови 

або ухвали суд визначає підстави та розмір процесуальних витрат, а в 

резолютивній – на кого покладається відшкодування (стягнення) 

процесуальних витрат і в якому розмірі». 

В організаційній частині забезпечення реалізації інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами виявлено 

відсутність у Наказі Державної судової адміністрації «Про затвердження 

форми звітності № 10 «Звіт про справляння, звільнення від сплати та 

повернення судового збору в місцевих та апеляційних судах»» вимог з 

ведення статистичної звітності щодо кількості адміністративних позовів за 

якими компенсуються витрати, пов'язані із розглядом справ 

адміністративними судами та розміру таких витрат, що не дозволяє 

здійснювати аналіз обсягів таких витрат, стану практики та тенденцій щодо 

їх нарахування, розподілу та сплати, а також не дозволяє відслідковувати 

ефективність запроваджених змін у законодавстві та рішень Верховного 

суду в цій сфері.  

Сприятиме удосконаленню та систематизації судової практики із 

застосування норм КАС України здійснення узагальнення судової практики 

Касаційним адміністративному судом у складі Верховного Суд, на основі 

якого необхідно розробити методичні рекомендації для позивачів, 

відповідачів, суддів та інших учасників адміністративного судочинства 

щодо встановлення, нарахування, розподілу, зниження суми, сплати й 

відшкодування витрат, пов’язаних із розглядом справи.  
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Висновки до розділу 3 

 

1. Досліджено досвід реалізації інституту витрат, пов’язаних із 

розглядом в судах публічних спорів таких країн як Бельгія, Німеччина, 

Австрія, Польща, Естонія, Латвія, Франція, Італія, Литва, Молдова, 

Казахстан, Болгарія, Білорусь, Латвія та виявлено напрями удосконалення 

вітчизняного адміністративного процесуального законодавства в частині 

витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами. 

З’ясовано особливість термінологічного апарату процесуального 

законодавства переважної більшості іноземних країн щодо витрат, 

пов’язаних із здійсненням того чи іншого юрисдикційного процесу є вжиття 

терміну «процесуальні витрати» які включають в себе: судові витрати  і 

позасудові витрати. 

Виявлено, що фінансові можливості Українців для захисту свої прав у 

судах всіх юрисдикцій, у тому числі адміністративних, обмежені, лише 6,9% 

їх доходу, що може бути використаний на інші цілі ніж забезпечення їх 

життєдіяльності.  

Перспективним, обумовленим сучасними потребами суспільства 

видається такий напрям запозичення іноземного досвіду як створення на 

рівні держави спеціальної організації, яка надавала б допомогу у покритті 

витрат на правосуддя малозабезпеченим особам (крім права на безоплатну 

правову допомогу), а також розробка Державної програми надання грошової 

допомоги по компенсації судових витрат. Комплекс цих заходів повинен 

бути спрямований на авансування відповідних платежів, тобто особа 

отримуватиме кошти для повноцінної участі  в процесі та захисту своїх прав 

не після прийняття рішення у справі, а до розгляду справи по суті. Загалом 

пропонується запровадити систему авансових, тобто завчасних виплат 

свідкам, експертам та спеціалістам на завчасну компенсацію добових та 

витрат на дорогу, тобто перед явкою їх до суду або одразу після їх прибуття.  
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Запровадження заходів компенсації витрат свідків, що передбачені 

Адміністративно-процесуальним кодексом Естонії та Адміністративний 

кодекс Республіки Молдова  в Україні дозволило б  ефективно боротися з 

проблемою залучення свідків, що обумовлена їх не бажанням брати участь у 

судових засіданнях через відсутність ефективних механізмів компенсації та 

майнового стимулювання. У такому випадку, навіть особа, що не має 

офіційної роботи зможе отримати компенсацію за участь у судовому процесі 

як свідок. 

2. Виявлено недоліки організаційно-правового регулювання цієї 

діяльності, що полягають у нормативній невизначеності: понять 

встановлення, доведення, зменшення, розподіл, сплата, відшкодування 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративним судом; критеріїв 

реальності, необхідності, розумності, співмірності, обґрунтованості, 

пов’язаності, добросовісності встановлення, доведення, розподілу та 

відшкодування витрат, пов’язаних з розглядом справи адміністративним 

судом; механізму звільнення від сплати витрат, пов’язаних із розглядом 

справ адміністративним судом у зв’язку із скрутним матеріальним 

становищем учасників; гарантій авансових виплат свідкам, експертам, 

спеціалістам, перекладачам для забезпечення їх присутності на судовому 

засіданні; переліку витрат, пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій 

або підготовкою до розгляду справи, та порядку їх встановлення, доведення 

та виплати; критерії справ за якими суди за власної ініціативи можуть 

зменшити розмір витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративним 

судом або застосувати механізми її компенсації зі спеціальних фондів на 

правову допомогу. Для усунення цих недоліків обґрунтовано відповідні 

зміно до КАС України. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

наукового завдання, що полягає в дослідженні на підставі системного 

аналізу положень теорії адміністративного процесуального права, 

національного законодавства й судової практики змісту інституту витрат, 

пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами в Україні, та 

особливостей механізму їх визначення, розподілу, сплати й відшкодування. 

За результатами дисертаційної роботи сформульовано такі основні 

висновки: 

1. Виокремлено три етапи становлення наукового бачення інституту 

витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами, у період 

незалежності України:  

1) з 1991 р. по червень 2005 р., що характеризується розвитком наукової 

думки щодо змісту судових витрат у межах цивільно-процесуальної, 

господарсько-процесуальної та кримінально-процесуальної науки, 

формуванням концепції судових витрат в адміністративному судочинстві та 

її закріпленням у проєкті КАС України;  

2) з липня 2005 р. по вересень 2017 р., який характеризується 

становленням наукової думки щодо змісту й реалізації інституту судових 

витрат, у тому числі витрат, пов’язаних із розглядом справ 

адміністративними судами (роботи Л.Г. Глущенко, Р.І. Шевейко та 

К.С. Пащенко, які аналізують зміст і дію норм, розміщених у ст. ст. 87–98 

КАС України 2005 р., щодо порядку нарахування та сплати судових витрат);  

3) із жовтня 2017 р. й дотепер (сучасний), що пов’язаний із прийняттям 

Закону України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VIII та закріпленням у 

ст. ст. 132–143 КАС України правових норм, які визначають механізм 

нарахування, доведення, розподілу, зменшення, сплати та відшкодування 
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судових витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративними судами 

(не представлений монографічними дослідженнями). 

2. З’ясовано ознаки витрат, пов’язаних із розглядом справи в 

адміністративному судочинстві, а саме:  

1) матеріальний характер і грошове вираження витрат;  

2) об’єктом є майнові відносини, грошові затрати, пов’язані з розглядом 

та вирішенням публічного спору;  

3) суб’єктами відносин є суд, сторони, треті особи із самостійними 

вимогами, інші суб’єкти адміністративного судочинства (представник, 

свідки, експерт та інші), які мають взаємні права й обов’язки та несуть 

відповідальність за їх недотримання;  

4) платниками є сторони у справі;  

5) визначена законодавством форма та спосіб понесення таких витрат;  

6) пов’язаність із розглядом і вирішенням публічно-правового спору;  

7) мають компенсаційний характер;  

8) мета – сприяння розгляду та вирішенню конкретного публічно-

правового спору в межах адміністративного судочинства;  

9) пов’язані з оплатою таких дій: а) професійної правничої допомоги; 

б) прибуття до суду сторін і їхніх представників; в) залучення свідків, 

спеціалістів, перекладачів, експертів і їх роботи, проведення експертиз; 

г) діяльності щодо витребування доказів, проведення огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпечення доказів; д) інших процесуальних дій або 

підготовки до розгляду справи. 

3. Під витратами, пов’язаними з розглядом справи в адміністративному 

судочинстві, як інститутом адміністративно-процесуального права, 

запропоновано розуміти сукупність правових норм, які регулюють 

відносини між адміністративним судом та особами, які беруть участь у 

справі, з приводу несення, забезпечення й розподілу коштів, які на підставі 

та у спосіб, передбачений законом, мають сплатити особи, що беруть участь 
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у справі, з метою сприяння розгляду та вирішенню конкретного публічно-

правового спору в межах адміністративного судочинства для компенсації 

професійної правничої допомоги, прибуття до суду сторін і їхніх 

представників, залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів і їх 

роботи, проведення експертиз, діяльності щодо витребування доказів, 

проведення огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів, а 

також інших процесуальних дій або підготовки до розгляду справи. 

4. Визначено витрати на правничу допомогу в адміністративному 

судочинстві як встановлені за принципами реальності, необхідності, 

розумності, співмірності, обґрунтованості, пов’язаності, добросовісності 

суми коштів, витрачені сторонами на оплату роботи та послуг адвоката (або 

іншого фахівця в галузі права). Виокремлено ознаки витрат на правничу 

допомогу в адміністративному судочинстві.  

5. Запропоновано розуміти концепцію механізму визначення, доведення 

та розподілу витрат на правничу допомогу в адміністративному судочинстві 

як сукупність правил діяльності учасників судового процесу, визначених 

КАС України, щодо з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (або 

які планується витратити) сторонами в разі отримання послуг чи виконання 

робіт адвокатом (іншим фахівцем у галузі права) з урахуванням визначених 

законодавством показників, встановлення співвідношення заявлених 

учасниками процесу складу й розміру витрат на правничу допомогу з 

доказами у справі за принципами реальності, необхідності, розумності, а 

також призначення до виплати сторонами відповідних сум на засадах 

співмірності, обґрунтованості, розумності й добросовісності. 

6. З’ясовано за результатами вивчення досвіду таких країн, як 

Королівство Бельгія, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка 

Австрія, Республіка Польща, Естонська Республіка, Латвійська Республіка, 

Французька Республіка, Італійська Республіка, Литовська Республіка, 

Республіка Молдова, Республіка Казахстан, Болгарія, Республіка Білорусь та 
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інших, що для забезпечення принципу доступності судового захисту прав 

громадян в Україні судам під час визначення розміру витрат, пов’язаних із 

розглядом справи, необхідно враховувати такі критерії:  

а) вид звернення, вид позову;  

б) характеристики суб’єкта звернення або категорію громадян (особи з 

обмеженими фізичними можливостями, соціально незахищені верстви 

населення, особи, засуджені до позбавлені волі, та інші);  

в) перспективи успішності справи та вид спору;  

г) співвідношення між реальними витратами на організацію належного 

здійснення правосуддя та мінімальною заробітною платою у країні.  

7. Обґрунтовано доцільність внесення наступних змін до глави 8 «Судові 

витрати» розділу І КАС  України:  

7.1) а) закріпити інститут винагороди свідка, що є компенсацією за 

неотримані заробітну плату або інший постійний дохід, та розробити 

алгоритм визначення відповідних сум;  

б) передбачити гарантії виплати винагороди свідку, експерту, 

спеціалісту, перекладачеві навіть у разі подання ними письмових доказів або 

участі у справі через відеоконференцію;  

в) передбачити механізм внесення сум, що підлягають виплаті свідкам, 

експертам, спеціалістам, перекладачам, попереднього внесення стороною, 

яка заявила прохання, на депозитний рахунок суду;  

г) передбачити в законодавстві норму про те, що невнесення у 

встановлений судовою інстанцією термін сум, перелічених у пункті «в», 

тягне за собою позбавлення права на виклик у суд свідка, фахівця, 

перекладача або на проведення експертизи; д) встановити загальне правило, 

що суми, які належать свідкам, виплачуються судовою інстанцією з її 

депозитного рахунку після виконання ними своїх обов’язків, а у виключних 

випадках передбачити можливість авансових виплат, необхідних для 
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забезпечення його безпосередньої присутності або участі через 

відеоконференцію.. 

7.2) доповнити главу  новою статтею 138-1 «Витрати, пов’язані з 

вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до розгляду справи», 

у якій варто закріпити такі види витрат:  

1) канцелярські витрати на копіювання та друк документів;  

2) вартість оголошень;  

3) добові й дорожні витрати, які несуть судді та співробітники суду 

внаслідок виконання судових дій поза будівлею суду;  

4) платежі за зв’язок;  

5) затрати, пов’язані з виготовленням додаткових офіційних копій;  

6) затрати, пов’язані з перекладами за клопотанням сторін;  

7) затрати, що виникають у разі публічного оголошення того чи іншого 

рішення адміністративного суду;  

8) витрати на пересилання документів поштою;  

9) затрати, пов’язані зі зберіганням речових доказів і самих 

адміністративних справ;  

10) компенсації свідку, спеціалісту, які були залучені стороною;  

11) витрати на повідомлення й виклик сторін до суду;  

12) витрати на розшук відповідача;  

13) витрати на виконання судових актів;  

14) відшкодування за втрату робочого часу. 

8. У частині організаційного вдосконалення запропоновано :  

1) внести зміни до Наказу Державної судової адміністрації України «Про 

затвердження форми звітності № 10» для запровадження статистичної 

звітності щодо кількості адміністративних позовів, за якими компенсуються 

витрати, пов’язані з розглядом справ адміністративними судами, та розміру 

таких витрат;  
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2) Касаційному адміністративному суду у складі Верховного Суду 

здійснити узагальнення судової практики за рішеннями про відшкодування 

витрат, пов’язаних із розглядом справ адміністративними судами;  

3) розробити методичні рекомендації для позивачів, відповідачів, суддів 

та інших учасників адміністративного судочинства щодо встановлення, 

нарахування, розподілу, зниження суми, сплати й відшкодування витрат, 

пов’язаних із розглядом справи. 
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співвідношення понять. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія «Юриспруденція». 2020. № 47. С. 88–93. 

3. Колісник С.А., Тильчик В.В. Іноземний досвід регулювання витрат, 

пов’язаних із розглядом судами публічно-правових спорів. Право і 
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7. Колісник С.А. Витрати, пов’язані із вчиненням інших процесуальних 
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8. Колісник С.А. Відшкодування в адміністративному процесі витрат, 
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Додаток Б. 

ЗAКОН УКРAЇНИ 

«Про внеcення змiн до Кодексу адміністративного судочинства 

України (щодо витрат, пов’язаних із розглядом справ)» 

 

Верховнa Рaдa Укрaїни п о c т a н о в л я є:  

 

Внести наступні зміни до Кодексу адміністративного судочинства 

України від 6 липня  2005 року № 2747-IV: 

 

1. Доповнити статтю 4 «Визначення термінів» пунктами 25 – 29 

наступного змісту:  

1) визначення розміру витрат, пов’язаних із розглядом справи 

адміністративним судом  це  діяльність учасників судового процесу 

направлена на з’ясування обсягів сум коштів, що були витрачені (чи 

планується витрати) сторонами при зверненні до адміністративного суду за 

захистом прав з урахуванням витраченого ними часу, складності справи, 

кількості епізодів спірних правовідносин, обсягів фактичних даних, 

складності процесуальних документів;  

2) доведення витрат, пов’язаних із розглядом справи адміністративним 

судом, це діяльності учасників судового процесу, що проводиться з 

дотриманням принципів реальності, необхідності, розумності та спрямована 

на встановлення співвідношення заявлених учасниками процесу складу і 

розміру витрат на професійну правничу допомогу, прибуття до суду сторін 

та їхніх представників; роботи та залучення свідків, спеціалістів, 

перекладачів, експертів та проведенням експертиз; діяльності щодо 

витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх 

місцезнаходженням, забезпеченням доказів; інших процесуальних дій або 

підготовки до розгляду справи із доказами у справі; 

 3) розподіл витрат, що пов’язані із розглядом справ адміністративними 

судами, це  діяльності суду, що спрямована на призначення до виплати 
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сторонам сум витрат на професійну правничу допомогу, прибуття до суду 

сторін та їхніх представників; залучення свідків, спеціалістів, перекладачів, 

експертів, проведення експертиз; витребування доказів, проведення їх 

огляду за їх місцезнаходженням, забезпечення доказів; інші процесуальні 

дії, з корегуванням їх розмірів в залежності від співмірності, 

обґрунтованості, розумності таких сум та добросовісності сторін; 

4) зменшення, витрат, пов’язаних із розглядом справи це діяльності 

учасників судового процесу з ініціювання зниження суми цих витрат на 

підставі представлених доказів та винесення відповідного рішення суду;  

5) гонорар успіху це домовленість, закріплена в договорі на надання 

правової допомоги згідно з якою клієнт зобов’язується виплатити адвокату 

як винагороду певний відсоток від присудженої йому судом грошової суми, 

якщо рішення буде на користь клієнта; 

7) винагорода свідка це  компенсація за неотримані заробітну плату або 

інший постійний дохід, в результаті його безпосередньої присутності або 

участі через відеоконференцію в судовому засіданні. 

 

2. Доповнити статтю 65 «Свідок»  частиною 6 наступного змісту:  

6. Суми, які належать свідкам, у тому числі як компенсація за 

компенсацією за неотриману заробітну плату або інший постійний дохід, 

виплачуються судовою інстанцією з її депозитного рахунку після виконання 

ними своїх обов’язків, а у виключних випадках здійснюються авансові 

виплати, необхідних для забезпечення його безпосередньої присутності або 

участі через відео конференцію. 

 

3. Доповнити статтю 68 «Експерт» частиною 9 наступного змісту: 

9. Експерт має право також отримати компенсації витрат, пов’язаних із 

проведенням експертизи за ухвалою суду, при наданні лише письмових 

заключень чи при участі в засіданні  через відео конференцію. 
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4. Доповнити статтю 69 «Експерт з питань права» частиною 4 

наступного змісту:  

Експерт з питань права має право також отримати компенсації витрат, 

пов’язаних із проведенням експертизи за ухвалою суду, при наданні лише 

письмових заключень чи при участі в засіданні  через відео конференцію. 

 

5. Доповнити статтю 70 «Спеціаліст» частиною 5 наступного 

змісту: 

Спеціаліст має право також отримати компенсації витрат, пов’язаних із 

проведенням експертизи за ухвалою суду, при наданні лише письмових 

заключень чи при участі в засіданні  через відео конференцію. 

 

6. Доповнити статтю 71  «Перекладач» частиною 5 наступного 

змісту: 

Перекладач має право також отримати компенсації витрат, пов’язаних 

із проведенням експертизи за ухвалою суду, при наданні лише письмових 

заключень чи при участі в засіданні  через відео конференцію. 

 

7. Доповнити статтю 133 КАС України «Зменшення розміру 

судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення та 

розстрочення судових витрат» частиною третьою  наступного змісту:  

3. Справи за якими суд повинен ухвалою зменшити розмір належних до 

оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково за 

адміністративними позовами громадських організацій, органів публічної 

влади, правоохоронних органів для захисту прав громадян, фізичних осіб-

підприємців, їх об’єднань  та неприбуткових юридичних осіб;  щодо 

нарахування пенсійного забезпечення та підтримки; щодо неправомірної 

невиплати соціальних платежів; щодо відновлення на службі або внесення 

змін до письмового акту про звільнення.  
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8. Частину 1 статті 134 «Витрати на професійну правничу допомогу 

викласти в новій редакції» : 

1. Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, 

та треті особи, які заявляють самостійні вимоги, крім випадків надання 

правничої допомоги за рахунок держави. 

 

9. Частину 1 статті 135 «Витрати сторін та їхніх представників, що 

пов’язані із прибуттям до суду» викласти в новій редакції: 

1. Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту сторін, 

третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги та їхніх представників, а також 

найманням житла, несуть сторони. 

 

10. Викласти в новій редакції частину 1 статті 136 «Попередня 

оплата судових витрат» в новій редакції:  

1. 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.  

Якщо клопотання заявили декілька учасників справи, необхідну 

грошову суму авансом в рівних частках сплачують відповідні учасники 

справи, а у випадках, коли відповідна процесуальна дія здійснюється з 

ініціативи суду - учасником (учасниками) справи, на якого (яких) суд поклав 

відповідний обов’язок.» Також пропонується доповнити частиною 

четвертою за аналогією з ЦПК та ГПК України, лде передбачити випадки 

застосування такого заходу. 
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11. Доповнити частиною 4 статтю 136 «Попередня оплата судових 

витрат» наступного змісту: 

Як захід забезпечення судових витрат суд з урахуванням конкретних 

обставин справи має право, за клопотанням учасника справи, зобов’язати 

іншого учасника внести на депозитний рахунок суду грошову суму для 

забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат, повязазних із 

розглядом справи. 

Таке забезпечення судових витрат застосовується, якщо: 

1) позов має ознаки завідомо безпідставного або інші ознаки 

зловживання правом на позов; або 

2) учасник справи не має зареєстрованого в установленому законом 

порядку місця проживання (перебування) чи місцезнаходження на території 

України та майна, що знаходиться на території України, в розмірі, 

достатньому для відшкодування судових витрат у випадку відмови у позові; 

або  

3) таке забезпечення судових витрат відповідає наданим суду доказам 

того, що майновий стан учасників або їх дії щодо відчуження майна чи інші 

дії можуть ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду 

про відшкодування судових витрат. 

 

12. Доповнити главу 8 «Судові витрати» статтею 138-1 «Витрати 

пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або підготовкою до 

розгляду справи» наступного змісту: 

До витрати пов’язані із вчиненням інших процесуальних дій або 

підготовкою до розгляду справи належать:  

- канцелярські витрати на копіювання та друк документів;  

- вартість оголошень; добові і дорожні витрати, що належать суддям і 

співробітникам суду унаслідок виконання судових дій поза будівлею суду;  

- платежі за телефонний, телеграфний, телетайпний зв’язок;  
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- затрати, пов’язані з виготовленням додаткових офіційних копій; 

затрати, пов’язані з перекладами за клопотанням сторін;  

- затрати, що виникають при публічному оголошенні того чи іншого 

рішення адміністративного суду; витрати на пересилання документів 

поштою;  

- затрати, пов’язані із зберіганням речових доказів і самих 

адміністративних справ; 

- компенсації свідку, спеціалісту, залучених стороною; витрати по 

повідомленню і виклику сторін до суду; 

- витрати по розшуку відповідача; 

- витрати по виконанню судових актів; відшкодування за втрату 

робочого часу. 

 

13. Викласти частину 1 статті 143 «Рішення щодо судових витрат» у 

такій редакції:  

Суд вирішує питання щодо судових витрат у рішенні, постанові або 

ухвалі. У мотивувальній частині рішення, постанови або ухвали суд 

визначає підстави та розмір процесуальних витрат, а в резолютивній – на 

кого покладається відшкодування (стягнення) процесуальних витрат і в 

якому розмірі. 

 

Цей Зaкон нaбирaє чинноcтi з дня його опублiкувaння.  

 

Головa Верховної Рaди Укрaїни      
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