
Як і коли можна повернути суму  
судових витрат?
Якщо Ви випадково сплатили судові витрати у більшому роз-
мірі, ніж це встановлено законом, або ж протягом часу роз-
гляду справи зменшили розмір своїх позовних вимог, Ви ма-
єте право на повернення переплаченої грошової суми. Для 
цього потрібно подати клопотання до суду, на підставі якого 
суд постановить відповідну ухвалу.
Можливі ситуації, коли після подання позовної заяви до ви-
рішення справи судом Ви відмовитеся від свого позову у 
зв’язку з задоволенням відповідачем Ваших позовних ви-
мог. У такому разі Ви також маєте право на повернення су-
дового збору шляхом звернення з відповідним письмовим 
клопотанням до суду, а всі понесені Вами витрати у справі 
стягуються з відповідача.
Існують й інші випадки, коли сума судового збору та ви-
трат на інформаційно-технічне забезпечення може бути 
повернута.

пільги щодо сплати судових витрат 
У цивільному процесі передбачено можливість звільнення від 
оплати судових витрат або оплати їх на пільгових умовах. В 
одних випадках такі пільги прямо передбачені законом, а в 
інших – можуть бути встановлені рішенням суду, виходячи з 
майнового стану особи.

Як суд розподілить судові витрати за 
наслідками розглЯду справи? 
За загальним правилом, стороні, на користь якої ухвалене 
судове рішення, повинні бути відшкодовані її судові витрати 
іншою стороною. Тож сторона, яка програла справу, несе як 
свої витрати, так і судові витрати іншої сторони, за умови, 
що вони підтверджені документально. Документальним підт-
вердженням можуть бути договори, акти виконаних робіт або 
наданих послуг, квитки, чеки, квитанції тощо, що засвідчують 
здійснення відповідних судових витрат.
Трапляються випадки, коли суд за результатами розгляду 
справи задовольняє позов лише частково. У такому разі су-
дові витрати розподіляються між сторонами пропорційно до 
задоволених судом вимог. 

КориснІ посиланнЯ

портал судова влада України
Державна судова адміністрація 
України  
www.court.gov.ua 

Законодавство України
www.rada.gov.ua

Верховний суд України
www.scourt.gov.ua

Єдиний державний реєстр 
судових рішень
www.reyestr.court.gov.ua

проект USAID «Україна: 
верховенство права»
www.ukrainerol.org.ua

пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких  
значущих юридичних дій варто отримати  

консультацію юриста.

Брошури, буклети та відеоролики про судову систему 
України підготовлені та видані за підтримки проекту USAID 
«Україна: верховенство права» у співпраці з радою суддів 
України та Державною судовою адміністрацією України.
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Звернення за захистом своїх прав до суду передбачає певні 
фінансові витрати.  За загальним правилом, такі витрати по-
кладаються на сторону, яка ініціює судовий процес або ініці-
ює окрему дію в межах судового розгляду справи.
Згодом, за результатами розгляду справи, суд в залежності 
від того, на чию користь ухвалено рішення, зобов’язує від-
шкодувати понесені витрати сторону, яка програла спір, або 
ж залишає такі витрати невідшкодованими.

увага! Для подання позову в обов’язковому порядку слід 
лише сплатити судовий збір та витрати на інформаційно-
технічне забезпечення розгляду справи, якщо Ви не звільнені 
від оплати таких витрат.

судовий збір
на даний момент тимчасово судовий збір при зверненні до 
суду сплачується у порядку і розмірах, встановлених зако-
нодавством для державного мита. За загальним правилом 
розмір державного мита, що підлягає оплаті при зверненні 
до суду, визначається виходячи від ціни позову.

увага! Ціна позову – це виражена в грошових одиницях 
вартість майна або сума грошей, стосовно яких позивач 
пред’являє вимоги до відповідача.

витрати на інформаційно-технічне 
забезпеченнЯ розглЯду справи
розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення роз-
гляду справи залежить від категорії справи і становить на да-
ний момент від 10 до 120 грн.
З розмірами, порядком оплати державного мита, а також 
пільгами при його оплаті, витрат на інформаційно-технічне 
забезпечення розгляду справи та пільгами Ви зможете більш 
детально ознайомитися в брошурі «путівник для учасників 
цивільного процесу».
оплачувати державне мито та витрати на інформаційно-
технічне забезпечення справи слід лише безготівковим пере-
казом грошей на розрахунковий рахунок, реквізити якого Ви 
можете дізнатися в суді або на сайті суду в мережі Інтернет.

витрати на правову допомогу
Витрати на правову допомогу – це оплата послуг адвоката 
або іншого фахівця у галузі права. Відповідно, їх розмір ви-

значається на договірній основі Вами та особою, яка надає 
правову допомогу. однак, при ухваленні рішення по справі 
суд зможе відшкодувати понесені Вами витрати на правову 
допомогу лише за умов, що:
➜ понесені витрати на правову допомогу можна у належній 
формі документально підтвердити, наприклад надати суду 
копію квитанції чи платіжного доручення про оплату винаго-
роди адвокату тощо;
➜ понесені витрати на правову допомогу не перевищують гра-
ничного розміру, передбаченого законодавством України.

витрати сторін та їх представників,  
що пов’Язані із прибуттЯм до суду
Якщо Ви або представник, якого Ви уповноважили представ-
ляти Ваші інтереси у суді, добирається до суду з іншого на-
селеного пункту, то витрати, пов’язані з прибуттям до суду, 
можуть бути відшкодовані.  До таких витрат відносяться:  тран-
спортні витрати, оплата за наймання житла, добові, компен-
сація за втрачений заробіток чи відрив від звичайних занять.
Відповідні витрати також повинні бути підтверджені до ку-
ментально та відшкодовуються лише в граничних розмірах.

витрати, пов’Язані із залученнЯм свідків, 
спеціалістів, перекладачів
Витрати, пов’язані з переїздом до іншого населеного пункту 
свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів, найманням ними 
житла, а також проведенням судових експертиз, несе сторо-
на, яка заявила клопотання про виклик свідків, залучення спе-
ціаліста, перекладача та проведення судової експертизи.

витрати, пов’Язані із проведеннЯм  
судових експертиз
Якщо в ході судового розгляду справи потрібен висновок 
особи, яка володіє спеціальними знаннями, тоді здійсню-
ється експертиза. Кошти на оплату судової експертизи вно-
сяться стороною, яка заявила клопотання про проведення 
експертизи. Якщо клопотання про проведення експертизи 
заявлено обома сторонами, витрати на її оплату несуть 
обидві сторони порівну.

витрати, пов’Язані з проведеннЯм  
оглЯду доказів за їх місцезнаходженнЯм  
та вчиненнЯм інших дій,  
необхідних длЯ розглЯду справи
Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за місцез-
находженням, яке відрізняється від місцезнаходження суду, 
та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи, 
несе сторона, яка заявила клопотання про вчинення цих 
дій. Якщо клопотання про вчинення відповідних дій заявле-
но обома сторонами, витрати на них несуть обидві сторо-
ни порівну.
Є й інші види витрат, наприклад, на проведення огляду до-
казів на місці, опублікування судових викликів у ЗМІ, до-
пит свідка в місці його перебування, які доведеться поне-
сти стороні у справі. За загальним правилом, ці витрати 
оплачує сторона, яка заявила відповідне клопотання. Якщо 
клопотання було заявлено сторонами спільно, то витрати 
розподіляються між ними порівну.
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