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Щоб весь механізм електронного 
правосуддя працював, має бути налаго-
джено взаємодію і обмін інформацією 
судових органів з органами інших гілок 
влади, інтегровано реєстри, повноцінно 
запроваджено електронний документо-
обіг у державі.

Разом із тим, на думку деяких екс-
пертів, впровадити ЄСІТС у найближчі 
місяці, а може й роки, нереально. Мож-
на говорити лише про поступове впрова-
дження системи, але дата остаточного ре-
зультату поки що невідома.

Якою мірою формат електронного 
правосуддя є функціональним на цей мо-
мент, чи відповідає ЄСІТС, що впрова-
джується, чинному процесуальному зако-
нодавству, на які нюанси роботи ЄСІТС 
необхідно звернути увагу розробникам і 
законодавцю з точки зору користувача, 
що, крім ЄСІТС, потрібне для повноцін-
ного функціонування онлайн-правосуд-
дя в Україні?

Про це, в тому числі і з власного до-
свіду дистанційної участі в судових засі-
даннях, розповідають представники вла-
ди та юридичного бізнесу.

Потребує вдосконалень

Анатолій РИБАЧОК
юрист АО Juscutum

Період карантину 
показав, що (І) чинне 
законодавство достат-
ньо адаптоване до су-
часних умов у частині 

проведення засідань в режимі відеоконфе-
ренції та подання деяких процесуальних 
документів, тоді як (ІІ) системи електро-
нного судочинства в Україні майже немає.

Поодинокі випадки проведення судо-
вих засідань у режимі відео конференцій, 
тисячі відкладень/перенесень та значне 
затягування строків розгляду справ — саме 
таким ми запам’ятаємо цей карантин.

Завдяки особистим ініціативам де-
яких суддів (що є, швидше, винятком, 
аніж правилом) сучасні методи обміну ін-
формацією, справді, стали доступними 
учасникам судових розглядів. Такий стан 
справ одночасно і тішить, і засмучує — 
є загальна тенденція та бажання деяких 
суддів працювати ефективно, але комп-
лексного та зручного сервісу для цього 
поки немає.

Усе це підштовхує до висновків, що 
повноцінний електронний суд нам по-
трібен, і чим швидше він запрацює, тим 
краще.

На цей момент зарано говорити про 
додаткові зміни процесуального зако-
нодавства з метою поліпшення системи 
електронного судочинства, адже ключова 
проблема його функціонування полягає в 
реалізації вже існуючих норм.

Треба визнати, що ЄСІТС, яка вже 
функціонує, хоч і надає можливість по-

дання документів до суду в електронному 
вигляді, втім, потребує значних удоско-
налень. І для початку такого вдоскона-
лення законодавство змінювати не по-
трібно.

У той же час тільки тоді можна буде 
говорити, що ця система ефективна, коли 
ми зможемо дати собі відповідь на запи-
тання «А чи можу я виграти справу, не 
встаючи із дивану?».

Подача в електронній формі

Роман СИНЮТА
молодший юрист МЮГ 
ETERNA LAW

У цивільному, гос-
подарському та адміні-
стративному процесі є 
можливість подачі до-

кументів до суду, вчинення процесуальних 
дій в електронній формі, а також участі в 
судовому засіданні в режимі відеоконфе-
ренції поза ме жами приміщення суду, які 
передбачені процесуальними кодексами 
ще з 2017 року. Проте всі ці дії пов’язанні 
з функціонуванням в Україні Єдиної су-
дової  інформаційно-телекомунікаційної 
системи, запуск якої вже неодноразово 
відкладався.

Законом від 30 березня 2020 року 
№ 540-IX процесуальні кодекси було до-
повнено, на час дії карантину дозволе-
но брати участь у судовому засіданні в 
режимі відеоконференції поза межами 
приміщення суду з використанням влас-
них технічних засобів без прив’язки до 
функціонування ЄСІТС. У наказі Дер-
жавної судової адміністрації України від 
23 квітня 2020 року № 196 також перед-
бачено, що відеоконференція може про-
водитися за допомогою сервісу EasyCon 
або ж іншими доступними засобами. 
Тобто, за умови належної ідентифіка-
ції учасників процесу під час каранти-

ну участь у судовому засіданні через такі 
програми, як Skype, Zoom, Microsoft 
Teams, Webex тощо, відповідатиме поло-
женням кодексів.

У той же час законодавчі зміни не тор-
кнулися подачі документів та вчинення 
процесуальних дій в електронній формі. 
Хоча деякі суди приймають подані елек-
тронно через систему «Електронний суд» 
та підписані КЕП (кваліфікований елек-
тронний підпис) документи до розгляду, 
процесуальними кодексами така мож-
ливість передбачена тільки із запуском 
ЄСІТС. Як наслідок, легітимність судо-
вих рішень, прийнятих на основі таких 
документів, може бути поставлена під 
сумнів.

Доцільно дублювати на папері

Олег ТРОХИМЧУК
радник, адвокат ЮФ 
«Ілляшев та Партнери»

Електронний суд 
працює у тестовому 
режимі. Через відсут-
ність законодавчої ре-

гламентації електронного документо обігу 
в судах склалася різна практика його ви-
користання. Кожний суд на власний роз-
суд вирішує, чи приймати до розгляду до-
кументи, подані в електронному вигляді. 
Деякі судді відмовляють, посилаючись на 
те, що в Україні повноцінно не працює 
Єдина судова інформаційно-телекомуні-
каційна система.

Практичне використання електрон-
ного кабінету показало такі недоліки, як 
обмежена кількість шаблонів та немож-
ливість створити документ з «чистого 
листа», текст документа не завжди збері-
гається, через що його необхідно вводи-
ти спочатку та витрачати на це додатко-
вий час тощо. Не вирішеним залишається 
питання збереження, захисту та розме-

жування прав доступу до інформації, се-
ред якої є персональні дані, таємниця 
слідства, службова інформація тощо.

У практиці ЮФ «Ілляшев та Партне-
ри» в період карантину був дивний випа-
док у місцевому адміністративному суді з 
клопотанням про відкладення розгляду 
справи, оформленому із використанням 
електронного цифрового підпису (ЕЦП). 
У суді повідомили, що програма не може 
перевірити підпис, та порадили подати 
клопотання в паперовому вигляді, що і 
було зроблено. Хоча напередодні цей же 
ЕЦП успішно був використаний для по-
дачі клопотання до іншого суду.

Кумедна ситуація в період карантину 
сталася також, коли ми звернулися до міс-
цевого господарського суду із заявою про 
ознайомлення з матеріалами справи. Зая-
ву було оформлено з ЕЦП. Суд прийняв її 
як таку, що оформлена належним чином, 
та повідомив, що матеріали справи будуть 
надіслані на електронну пошту. У резуль-
таті нам було направлено документи у по-
ганій якості та не в повному обсязі. Через 
таку ситуацію ми змушені були просити 
суд надати можливість зробити фотоко-
пії документів з матеріалів справи в при-
міщенні суду.

Тому на практиці, хоча суд й електро-
нний, важливі процесуальні документи 
все ще доцільно дублювати в паперовому 
вигляді і надсилати поштовим відправ-
ленням, отримавши відповідне підтвер-
дження їх направлення до суду.

Доробити, що не працює

Ігор КРАВЦОВ
партнер, керівник 
практики  
транскордонних спорів 
Юридичної групи LCF

Досвіду дистанцій-
ної участі в судових за-

сіданнях під час карантину не було. І ось 
чому. Разом із запровадженням ноу-хау — 
судового засідання в режимі відеоконфе-
ренцї поза межами приміщення суду — 
Законом від 30 березня 2020 року № 540-
IX, що набув чинності вже 2 квітня 2020 
року, передбачено на період дії карантину 
автоматичне продовження строків звер-
нення до суду та процесуальних строків у 
цивільних, господарських та адміністра-
тивних справах. Ухвалені зміни перешко-
джають суду здійснювати провадження у 
справах, де хоча б одна сторона не прояв-
ляє активність. Не стали винятком і біль-
шість наших справ, як правило, судові за-
сідання просто відкладались. А ті, що слу-
хались, то там обидві сторони прибували 
на засідання.

На сьогодні правовий режим ро-
боти електронного суду повністю не 
врегульовано. Необхідно передбачити 
 відповідальність учасників правовідно-
син за можливі зловживання чи пору-
шення, порядок уніфікації паперових 
та електронних копій тощо. Найбільшу 
частину необхідної нормативної бази 
варто делегувати підзаконним актам, не 
перевантажуючи процесуальні кодекси. 
Ну і, звичайно, проблемою є реалізація 
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Не всі суди ще приймають документи, оформлені з використанням електронного 
цифрового підпису

Е-ПРАВОСУДДЯ

Електронна черга
Електронне правосуддя може сприяти досягненню мети судочинства, 
забезпечуючи швидкий розгляд справи і захист прав та інтересів особи, 
не замінюючи, в свою чергу, традиційне судочинство
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в реальності всього того, що буде перед-
бачене нормами. На це потрібні гроші, 
навички персоналу та широка просвіт-
ницька робота.

Варто хоча б доробити всі ті моду-
лі, які передбачені, але ще не працюють. 
Тоді, після повноцінного практичного 
тестування, можна буде робити конкрет-
ні висновки.

У першу чергу необхідна політич-
на воля держави. Якщо вона є, то решта 
моментів стають вторинними, їх цілком 
можливо доопрацювати з юридичного і 
технічного боку.

Удосконалити процес доступу

Юлія СИДОРЧУК
адвокат, партнер Lexars, 
к.ю.н.

Під час карантину 
мені довелося протес-
тувати роботу ЄСІТС, 
електронного суду, 

оскільки мене було задіяно як адвоката до 
участі у справі на стадії апеляційного роз-
гляду у м. Рівне. Для ознайомлення з ма-
теріалами справи мною було подано заяву 
через електронний суд з метою отриман-
ня доступу до справи 29 квітня 2020 року, 
а доступ до справи отримано лише 4 трав-
ня 2020 року. Зі слів працівників суду, до-
ступ до справи мені було надано 30 квітня 
2020 року зранку, проте в моєму кабінеті 
в електронному суді доступ до справи не 
відображався. У цей же день я зателефо-
нувала на гарячу лінію судової влади, за-
явку було прийнято. Працівник технічної 
підтримки зв’язався зі мною лише 4 трав-
ня у другій половині дня. Для мене час ві-
дігравав дуже важливу роль, бо засідання 
у справі було призначене на 6 травня 2020 
року, а я мала не просто ознайомитися зі 
справою, а надати фахову правову допо-
могу клієнту, захистити його інтереси. Як 
пояснив працівник технічної підтримки, 
після надання доступу до справи судом 
справа відображається в адвоката тільки 
через добу. У моєму випадку доступ я не 
отримала 1 травня, бо це був вихідний.

Згодом виявилося, що в електронно-
му суді у справах містяться лише головні 
документи, позовні заяви, відзиви, ухва-
ли, а от протоколів судових засідань не-
має, немає інформації і про надсилан-
ня ухвал, повісток сторонам тощо. На-
приклад, якщо суд першої інстанції не 
прийняв відзив у зв’язку з пропущенням 
строку на подання, але відзив наявний у 
матеріалах справи, то в електронній спра-
ві цього відзиву не буде.

Документи, які завантажені до елек-
тронного суду, можна скачати, але це за-
йме час, бо, наприклад, позовна заява з 
додатками на 112 сторінках була об’ємом 
200 мб. Для порівняння: об’єм одно-
го відсканованого тому справи в Націо-
нальному антикорупційному бюро Укра-
їни — 18 мб, а один том у середньому 
 200–300 сторінок. Іншим не менш важ-
ливим є питання якості відсканованого 
матеріалу, адже потрібен якісний сканер. 
Наприклад, скачавши відскановану позо-
вну заява із додатками, я не завжди могла 
розібрати написане.

Підсумовуючи зазначене, вважаю, 
що має бути повний доступ до матеріа-
лів справи в електронному суді, тобто по-
трібно сканувати кожен папірець із папе-

рової справи, оскільки іноді учасникам 
процесу потрібно доводити, що документ 
не отримував або отримав в інший день, 
а це впливає на процесуальні строки. Та-
кож розробникам варто удосконалити 
процес доступу до справи, щоб адвокат 
мав доступ до справи через добу після по-
дачі заявки, а не пізніше, навіть якщо це 
припадає на вихідний.

Забезпечити низку факторів

Анастасія  
ДОБРОЧИНСЬКА
старший партнер ЮК 
PRAVO GARANT

Для повноцін-
ного функціонуван-
ня онлайн-правосуд-

дя, окрім ЄСІТС, необхідно забезпечити 
низку факторів:

1. Навчання суддів та працівників апа-
рату суду, щоб відсутність розуміння «як 
це працює» не стала на заваді діджиталі-
зації правосуддя. Електронне правосуд-
дя не може і не повинно заміняти тради-
ційне. Проте іноді лише такий шлях може 
сприяти досягненню мети судочинства, 
забезпечуючи швидкий розгляд справи і 
захист прав та інтересів особи.

2. Впровадження ефективної систе-
ми технічної безпеки зберігання файлів, 
у тому числі недопущення витоку персо-
нальних даних, таємниці слідства, бан-
ківської, медичної та інших таємниць 
тощо. Це завдання вирішується за допо-
могою високої якості програмного забез-
печення та надійного захисту даних.

3. Правове визначення питання від-
повідальності за помилку в ідентифікації 
особи з метою недопущення негативних 
наслідків. На мою думку, доцільним є ви-
мога щодо обов’язкової наявності ЕЦП та 
попереднього надсилання копій докумен-
тів до суду для приєднання до матеріалів 
справи «Укрпоштою» або електронною. 
Це питання також варто врегулювати че-
рез призму інституту відповідальності за 
зловживання правами. Адже помилка в 
ідентифікації може відбуватися і внаслі-
док недоброчесних дій сторони, а не лише 
у зв’язку з низькою компетенцією деяких 
працівників суду чи технічних проблем.

4. Забезпечення всіх судів однаковими 
технічними умовами задля повноцінної ро-
боти ЄСІТС, зокрема можливості здійсню-
вати надсилання та обмін матеріалами.

5. Проведення заходів з підвищення 
кваліфікації адвокатів шляхом інформу-
вання щодо технічних аспектів та задля 
формування високої правосвідомості.
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Важливі процесуальні документи все ще доцільно дублювати в паперовому вигляді і 
надсилати поштовим відправленням

      ПОШУК ВІДПОВІДІ

Які виклики, на вашу 
думку, очікують судову 
систему після виходу країни 
з карантину?

Андрій САВЧУК
партнер MORIS

— На жаль, необхідно констатува-
ти, що судова система України вияви-
лася не готовою до безперебійної ро-
боти під час запровадженого каранти-
ну. Так само, як безперебійно працює 
лікарня, безперебійно має працювати 
і судочинство, адже є справи, в яких 
«карантин» просто недопустимий.

Чому досі не працює в Україні 
електронне судочинство — хороше пи-
тання! Це, власне, і є перший виклик 
для судової системи — невідкладно за-
провадити електронне судочинство, 
оскільки невідомо, що на нас чекає 
восени. Другий виклик — це впорати-
ся з навантаженням, яке підвищиться, 
оскільки багато справ не розглядали-
ся через карантин, окрім цього, очіку-
ються нові спори щодо форс-мажору.

Третій виклик був і залишається 
наразі — це збільшення довіри до судо-
вої системи в цілому. Це, як Гордіїв ву-
зол, який ніхто досі не зміг розв’язати. 
Так, безумовно, є маленькі перемоги, 
але кінцевого результату немає. Над 
цим і потрібно працювати.

Олексій КОТ
керуючий партнер 
ЮФ «Антіка», д.ю.н.

— Перший і найбільший виклик, 
який очікує судову систему після виходу 
країни з карантину, — надмірна заванта-
женість суддів. Цю проблему не вдалося 
подолати до запровадження карантину, 
тому вона лише прогресувала. Більшість 
справ, які мали розглядатись протягом 
березня-травня, були відкладені судами 
на майбутнє. І якщо раніше такі відкла-
дення зазвичай відбувались в межах мі-
сяця, то тепер справи можуть признача-
тись на кінець року. Ускладнює ситуацію 
також масове звільнення працівників, 
що призводить до збільшення кількості 
трудових спорів та, відповідно, додатко-
вого завантаження місцевих судів.

Нарівні з високою завантаженіс-
тю судам доведеться подолати й інший 
непростий виклик — недостатність фі-
нансування. Деякі суди вже відчувають 
дефіцит фінансів, що змушує їх від-
мовлятись від поштових відправлень 
та змінювати підхід до інформування 
учасників справи. З іншого боку, обме-
ження суддівської винагороди та від-
сутність належного фінансування ді-
яльності суду можуть вплинути на ба-
жання суддів здійснювати правосуддя 
та залишатись у судовій системі.

Електронна черга

 стор. 8

ФІНАЛЬНА СТАДІЯ
Андрій ГАЙЧЕНКО 
заступник міністра 
юстиції України з пи-
тань виконавчої служби

Міністерство юс-
тиції України з часу 
прийняття (3 жовтня 

2017 року) Верхов ною Радою України За-
кону № 2147-VIII, яким, зокрема, перед-
бачається створення Єдиного державно-
го реєстру виконавчих документів, брало 
і досі бере активну участь у розробці про-
єкту положення про Єдиний державний 
реєстр виконавчих документів.

Однак, враховуючи, що переважна 
більшість виконавчих документів ви-
дається судами, а Законом № 2147-VIII 
передбачається, що виконавчі доку-
менти видаються судами в електронній 
формі з використанням Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної сис-
теми (після початку її роботи), Держав-

ною судовою адміністрацією України та 
Міністерством юстиції України в ході 
низки погоджувальних нарад було при-
йняте рішення про доцільність функці-
онування Єдиного державного реєстру 
виконавчих документів як складової 
Єдиної судової інформаційно-телеко-
мунікаційної системи.

З огляду на це Державною судовою 
адміністрацією України, як держателем 
Єдиної судової інформаційно-телекому-
нікаційної системи та головним розроб-
ником проєкту Положення про Єдину 
судову інформаційно-телекомунікацій-
ну систему, було висловлено ініціативу 
визначити її як головного розробника 
проєкту положення про Єдиний держав-
ний реєстр виконавчих документів. Цю 
ініціативу було підтримано Міністер-
ством юстиції України.

Наразі ми очікуємо від Державної 
судової адміністрації України реалізації 
зазначених новел.
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Витратний підхід

В
ерховний Суд у складі колегії суддів Касацій-
ного адміністративного суду, розглянувши 
7 травня 2020 року у письмовому провадженні 
у касаційній інстанції адміністративну справу 
за позовом гр-на С. до Головного територіаль-

ного управління юстиції у Харківській області — про ви-
знання дій незаконними та зобов’язання вчинити певні 
дії, за касаційною скаргою гр-на С. на постанову Дру-
гого апеляційного адміністративного суду від 6 червня 
2019 року, установив таке.

І. РУХ СПРАВИ
1. У вересні 2017 року гр-н С. звернувся до суду з по-

зовом до Головного територіального управління юстиції 
у Харківській області (ГТУЮ у Харківській області), в 
якому просив:

— визнати незаконними дії відповідача щодо відмови 
у задоволенні запиту на отримання публічної інформації 
гр-на С. від 7 серпня 2017 року;

— зобов’язати ГТУЮ у Харківській області нада-
ти доступ до публічної інформації на запит позивача від 
7 серпня 2017 року, а саме: надіслати на електронну адре-
су гр-на С. копії матеріалів службового розслідування, 
що проводилося стосовно заступника начальника управ-
ління державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській 
області гр-на Д. у період з 10 по 23 листопада 2015 року;

— стягнути за рахунок бюджетних асигнувань ГТУЮ 
у Харківській області на користь гр-на С. судові витрати 
за надання правової допомоги у розмірі 7040,00 грн;

— у разі задоволення позовних вимог та відповідно до 
статті 267 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) 
України встановити судовий контроль за виконанням рі-
шення, встановивши строк для подачі звіту про вико-
нання судового рішення.

2. Справа вже переглядалась Верховним Судом, по-
становою від 28 листопада 2018 року рішення судів пер-
шої та апеляційної інстанцій були скасовані в касацій-
ному порядку, а справа направлена на новий розгляд до 
Харківського окружного адміністративного суду.

ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
3. Звертаючись до суду із вказаним позовом, для під-

твердження розміру витрат за надання правової допомо-
ги позивачем було подано до суду:

— договір про надання правової допомоги від 
15 серпня 2017 року (Договір);

— калькуляцію-рахунок № 1;
— квитанцію до прибуткового касового ордера № * 

від 8 вересня 2017 року про отримання коштів у сумі 
7040,00 грн від позивача;

— акт виконаних робіт від 8 вересня 2017 року.
4. Відповідно до Договору гр-на С. є замовником, а 

гр-н Т. — виконавцем. Пунктом 1.1 Договору визначено, що 
замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов’язання 
надати замовнику правову допомогу у справі про оскар-
ження дій ГТУЮ у Харківській області, пов’язаних із роз-
глядом запиту про отримання публічної інформації від 
7 серпня 2017 року, а також, у разі необхідності за бажан-
ням замовника, із інших питань на строк дії цього договору.

5. Згідно з пунктами 4.1 та 4.2 Договору розмір вартос-
ті послуг виконавця за цим договором розраховується від-
повідно до строків та результатів вирішення спірних пра-
вовідносин, ступеня правової визначеності та складності 
справи, обсягу правових послуг, необхідних для досягнен-
ня бажаного результату та належного виконання окремих 
доручень замовника, а також обмежень, встановлених За-
коном України «Про граничний розмір компенсації ви-
трат на правову допомогу у цивільних та адміністративних 
справах», постановою Кабінету Міністрів України «Про 
граничні розміри компенсації витрат, пов’язаних з розгля-
дом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх ком-
пенсації за рахунок держави» № 590 від 27 квітня 2006 року 

з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб згідно із Законом України «Про державний 
бюджет України» за відповідний рік. Вартість послуг вико-
навця визначається домовленістю сторін та підтверджуєть-
ся калькуляціями-рахунками, які є невід’ємною частиною 
цього договору. За домовленістю сторін калькуляції-рахун-
ки не потребують засвідчення підписами сторін.

6. Пунктом 9.1 Договору визначено, що Договір діє 
до 18 травня 2019 року.

7. Відповідно до калькуляції-рахунку № 1 від 8 ве-
ресня 2017 року та квитанції до прибуткового касового 
ордера № * позивачем сплачено своєму представнику 
7040,00 грн за надання правової допомоги, пов’язаної із 
розглядом вказаної справи, а саме:

— ознайомлення з первісним матеріалом (докумен-
тами) замовника (копіями матеріалів виконавчого про-
вадження), їх вивчення та аналіз на предмет релевант-
ності, незалежності, допустимості, ступеня ймовірного 
доказового значення — 3 години (640 грн х 3 = 1920 грн);

— аналіз нормативного матеріалу, коментарів, 
роз’яснень, пошук і вивчення консультацій, судо-
вої практики в аналогічних справах, узагальнень су-
дів касаційних інстанцій та правових позицій ВСУ, 
пуб лікації науковців, висновків фахівців — 4 години 
(640 грн х 4 = 2560 грн);

— складання тексту позовної заяви в інтересах 
 гр-на С. про визнання дій ГТУЮ у Харківській області 
щодо ненадання публічної інформації незаконними, під-
готовка додатків та примірників позовної заяви й дода-
них до неї документів відповідно до кількості осіб, що бе-
руть участь у справі, — 3 години (640 грн х 3 = 2560 грн).

8. Звертаючись до суду першої інстанції, позивачем 
було заявлено вимогу, зокрема, стягнути судові витрати 
за надання правової допомоги у розмірі 7040,00 грн.

ІІІ. ОЦІНКА СУДІВ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ 
ІНСТАНЦІЙ

9. Рішенням Харківського окружного адміністратив-
ного суду від 19 березня 2019 року позовні вимоги задо-
волено частково.

9.1. Визнано незаконними дії ГТУЮ у Харківській 
області щодо відмови у задоволенні запиту на отриман-
ня публічної інформації гр-ном С. від 7 серпня 2017 року.

9.2. Зобов’язано ГТУЮ у Харківській області на-
дати доступ до публічної інформації на запит позивача 
від 7 серпня 2017 року, а саме — надіслати на електрон-
ну адресу гр-на С. копії матеріалів службового розслі-
дування, що проводилося стосовно заступника началь-
ника управління державної виконавчої служби ГТУЮ у 
Харківській області гр-на Д. у період з 10 по 23 листопа-
да 2015 року.

9.3. Стягнуто за рахунок бюджетних асигнувань 
ГТУЮ у Харківській області на користь гр-на С. судові 
витрати за надання правової допомоги у розмірі 7040,00 
(сім тисяч сорок гривень) грн.

9.4. Відмовлено у встановленні судового контролю за 
виконанням судового рішення.

9.5. Задовольняючи позовні вимоги в частині стяг-
нення витрат на правову допомогу, суд першої інстан-
ції зазначив, що позивач надав усі належні та допустимі 
докази понесених судових витрат у межах і обсягах, ви-
значених законодавством, а тому заява про стягнення з 
бюджетних асигнувань відповідача правової допомоги в 
розмірі 7040,00 грн підлягає задоволенню.

10. Постановою Другого апеляційного адміністра-
тивного суду від 6 червня 2019 року рішення суду першої 
інстанції було скасоване в частині стягнення за рахунок 
бюджетних асигнувань ГТУЮ у Харківській області на 
користь позивача витрат на професійну правничу допо-
могу в розмірі 5120 грн.

10.1. В іншій частині рішення суду першої інстанції 
залишене без змін.

10.2. Скасовуючи рішення суду першої інстанції в 
частині стягнення витрат на професійну правничу до-
помогу, суд апеляційної інстанції вказав, що час, за-
значений у калькуляції-рахунку — 11 годин, не відпо-
відає складності спору та змістовності позовної зая-
ви, а розмір витрат у сумі 7040 грн не є співмірним та 
пропорційним до предмета спору. За даними Єдино-
го державного реєстру судових рішень (ЄДРСР), упро-
довж 2017 року до Харківського окружного адміністра-
тивного суду було подано п’ять аналогічних позовів, 
з однаковим предметом спору та однаковими вимога-
ми про стягнення витрат на правову допомогу в роз-
мірі 7040 грн (справи № 820/4259/17, № 820/4280/17, 
№ 820/4281/17, № 820/4282/17, № 820/4283/17), при 
цьому позивачем не спростовано доводів про те, що 
вказані позовні заяви готувались одними і тими сами-
ми представниками, зокрема гр-ном Т., який є пред-
ставником позивача у справі, що розглядається. А 
тому, враховуючи критерії розумності та справедли-
вості, суд визначив, що стягненню на користь позива-
ча підлягають витрати за підготовку та подання позову 
в розмірі 1920 грн, що відповідає розрахунку за три го-
дини роботи адвоката.

IV. ДОВОДИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ ТА ВІДЗИВУ 
(ЗАПЕРЕЧЕНЬ)

11. Не погодившись із рішенням суду апеляційної ін-
станції в частині стягнення витрат на правову допомогу у 
розмірі лише 1920 грн, позивач звернувся із касаційною 
скаргою до Верховного Суду.

12. У касаційній скарзі просив скасувати рішення 
суду апеляційної інстанції в частині визначення суми ви-
трат на правову допомогу, залишивши без змін рішення 
суду першої інстанції.

13. Позивач зазначає про надання до суду всіх на-
лежних та допустимих доказів понесених судових витрат, 
факт надання правової допомоги додатково відображено 
в акті виконаних робіт. У касаційній скарзі наголошено, 
що жодним нормативно-правовим актом не передбачене 
зменшення розміру витрат на професійну правничу до-
помогу у зв’язку з участю представника сторони в ана-
логічних спорах.

14. Представник ГТУЮ у Харківській області подав 
відзив на касаційну скаргу позивача, в якому просив су-
дові рішення першої та апеляційної інстанцій у частині, 
що оскаржується, залишити без змін, а скаргу без задо-
волення.

15. Зазначено про не відповідність критеріям розум-
ності з урахуванням складності справи калькуляції-ра-
хунку, що надані позивачем. На думку представника 
відповідача, є фактично неможливим витратити чоти-
ри години на підготовку позову, який є абсолютно іден-
тичним чотирьом іншим позовам, які були підготовле-
ні цим же представником та подані до суду в інтересах 
інших громадян (справи № 820/4259/17, № 820/4280/17, 
№ 820/4281/17, № 820/4282/17, № 820/4283/17).

V. ДЖЕРЕЛА ПРАВА
16. Частиною 2 статті 19 Конституції України перед-

бачено, що органи державної влади та органи місцево-
го самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України.

17. Положеннями статті 59 Конституції України за-
кріплено, що кожен має право на професійну правни-
чу допомогу. Кожен є вільним у виборі захисника своїх 
прав.

18. Частиною 3 статті 3 КАС України передбачено, 
що провадження в адміністративних справах здійсню-
ється відповідно до закону, чинного на час вчинення 
окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

19. Відповідно до частини 1 та пункту 1 частини 3 
статті 132 КАС України визначено, що судові витрати 
складаються із судового збору та витрат, пов’язаних із 
розглядом справи.

Витрати на професійну правничу допомогу належать 
до витрат, пов’язаних з розглядом справи.

Розмір витрат на професійну правничу допомогу не може залежати від того, 
що представник сторони брав участь в аналогічних спорах,  
в яких він представляв інтереси інших клієнтів
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