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РШ1ЕННЯ № 273
Про шщ1ювання питания щодо внесения змш до Закону УкраТни
«Про судовий 36ip» у частиш зменшення розлиру ставок судового збору
«15» грудня 2016 року

м. Ки¥в

До Ради адвокаДв УкраТни звернудися Голова Ради адвокаДв КиТвськоТ
облает! Бойко П.А. та Голова Ради адвокате Харювсько'Т облает!
Гайворонська В.В. з проханням Ыщювати до Каб!нету MimcTpie Укра'ши та
Президента Укра'ши питания щодо внесения змш до Закону УкраТни
«Про судовий 36ip» у частиш зменшення розм!ру ставок судового збору, з
метою забезпечення реал!зацп права громадян на судовий захист, вшьного
оскарження в суд! ршень, дш чи безд1яльност! opraHie державно!' влади,
оргашв м!сцевого самоврядування, посадових i службових oci6, гарантоване
статтею 55 Конституцп Укра'ши.
Причиною звернення стало ухвалення Верховною Радою Укра'ши
22 травня 2015 року Закону УкраТни «Про внесения змш до деяких
законодавчих акДв УкраТни щодо сплати судового збору».
Так, змши порядку обчислення ставок судового збору за оскарження
судових piineHb значною Mipoio ускладнюють реал!защю права на судовий
захист та порушують право на оскарження судового ршення, яке
гарантовано Конститущею. Зокрема, вони передбачають стягнення судового
збору за подання апеляцшноТ i касацшноТ скарг у po3Mipi 110, 120 та 130
вщеотюв ставки, що шдлягала сплат! при поданш позовно'Т заяви. Це е
значним збшьшенням пор1вняно з попередн!м мехашзмом обчислення за
подання таких скарг —50 i 70 вщеотюв, що в свою чергу обмежуе доступ до
правосуддя перешчним громадянам, чи'Т доходи попршились у зв'язку з
нестабшьною економ!чною та подлинною ситуац!ею у кра'Тн!. Як результат,
захист порушених, невизнаних, оспорюваних прав, свобод чи штерешв
ф!зичних oci6, прав та iHTepecie юридичних oci6, буде для них
у зв'язку з неспроможшстю сплатити судовий 36ip.
Як насл!док, зменшиться кшьк!сть звернень до суду, а
оскаржень pinieHb суд!в першо'Т !нстанцп в судах апелящШ
!нстанц!й, що в подальшому може призвести до немо>
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виконувати свою основну функцпо, а саме здшснення правосуддя^ ррк|г^^ну
на них Законом.
} 0РИГ1Н АЛ ОМ
Право кожного на звернення до суду за захистом ceoi’x-нрав г свобод
закршлено в стагп 55 Конституций УкраТни.
Вщповщно до частини 1 стагп 7 Закону УкраТни «Про судоустрш i
статус суд;цв» кожному гарантуеться право на суд, захист його прав, свобод
та законних штереав незалежним i безстороншм судом. Ця норма закону е
виконанням вимог Конвенцп про захист прав людини i основоположних
свобод, в пункт! 1 стагп 6 яко!' закршлено право кожного на справедливий,
публ1чиий судовий розгляд його справи упродовж розумного строку
незалежним i безпосередшм судом.
Вщповщно до статей '2, 3 Закону УкраТни «Про судоустрш i статус
судд!в» завданням суду е забезпечення кожному права на справедливий суд
при здшсненш правосуддя на засадах верховенства права. Реал1защя права на
справедливий судовий розгляд передбачае, зокрема, забезпечення доступу до
правосуддя. Судова система забезпечуе доступшсть правосуддя для кожноТ
особи в порядку, встановленому Конституцию УкраТни та законами УкраТни.
Свропейський суд з прав людини трактуе доступ до правосуддя як одне з
фундаментальних прав людини i громадянина, яке випливае 3i змюту права
на справедливий, незалежний безстороннш суд, утворений на пщстав1
з|акону.
У pimeHHi Свропейського суду з прав людини «Креуз проти Польиц»
було вказано, що сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу
до суду, ускладнювати цей доступ таким чином i такою Mipoio, щоб завдати
шкоди самш суп' цього права. KpiM того, чинне законодавство ставить у
HepiBHi умови платниюв податк1в та суб’ект1в владиих повноважень, оск1льки
останш позбавлен1 законом п1льг на оплату судового збору, а тому можуть
зловживати своТми правами, використовуючи бюджетш кошти у судових
спорах проти платниюв податк!в, як1 фактично цей бюджет формують.
Вщповщно до статт1 93 Конституцп УкраТни, право законодавчо'Т
ш1щативи у Верховн1й Рад1 УкраТни належить Президентов! УкраТни,
народним депутатам УкраТни та Кабшету MiHicTpie УкраТни. Законопроекти,
визначеш Президентом УкраТни як невщкладш, розглядаються Верховною
радою УкраТни позачергово.
Вщповщно до пункту 9 частини четверто!' стата 55 Закону УкраТни
«Про адвокатуру та адвокатську д1яльшсть», Рада адвокате УкраТни сприяе
забезпеченню гарантш адВокатсько'Т д1яльност1, захисту професшних та
сощальних прав адвокат!в. .
Голова Ради адвокате УкраТни представляе Раду адвокат1 в УкраТни та
Нац!ональну асоц1ац1ю адвокат1в УкраТни в органах державно!' влади, органах
мюцевого самоврядування, на пщприемствах, установах та оргашзащях.
3 огляду на викладене, Рада адвокате УкраТни, з метою забезпечення
реал1зацп права громадян на судовий захист, в1льного оскарження в суд1
pirneHb, д1й чи безд!яльност1 оргашв державно!'».влади, opraHie м1сцевого
самоврядування, носадових i службових oci6, гарантоване статтею 55
KoHCTHTyni!' УкраТни, врахувавши пропозицп, зауваження та доповнення
ф

члешв Ради адвокатов УкраУни, керуючись статтею 55 Закону® У1с|Мйи
«Про адвокатуру i адвокатську д1яльшсть», Положениям пр$ ^Й^14 дЙ№с4тЮ М
УкраУни, вирпнила:
...... ................ ***=-----1.

Доручити Голов1 Ради адвокате УкраУни, Нац1ональноУ асощащУ
адвокалв УкраУни 1зов1тов1й Л.П. звернутись до Президента УкраУни,
Кабшету MiHicTpiB УкраУни з пропозищею внести до ВерховноУ Ради
УкраУни проект Закону «Про внесения змш до Закону УкраУни
«Про судовий 36ip» в частит зменшення розм1ру ставок судового збору.

2.

Секретарю Ради адвокалв УкраУни про прийняте рпнення повщомити
Президента УкраУни, Кабжет MmicrpiB УкраУни, ради адвокалв та
квал1ф1кашйно-дисцишмнарш KOMicit адвокатури репожв, а також
оприлюднити його на офщшному веб-сайл НацюнальноУ асошацн
ад вокал в УкраУни.

Голова Ради адвокалв УкраУни

Секретар Ради адвокалв УкраУни
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