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 Анотація. У статті розглянуто спрощення судових процедур та скорочення 
судових витрат як взаємопов’язані складові доступності правосуддя, що 
безпосередньо впливають на ефективність забезпечення права на 
справедливий суд. Доведено, що посилення правотворчої і 
правозастосовної роботи за цими напрямками сприятиме покращенню 
гарантій забезпечення права на справедливий суд на сучасному етапі. 

Ключові слова: судова реформа; доступ до правосуддя; спрощення судових 
процедур; скорочення судових витрат. 

 

Abstract. The article deals with the simplification of court procedures and the 
reduction of court outlays as interconnected elements of the accessibility of 
justice, which directly affect the effectiveness of ensuring the right to a fair trial. 
It is proved that the strengthening of law-making and law-enforcement work in 
these areas will help to improve the guarantees of ensuring the right to a fair trial 
at the current stage. 
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ВСТУП 

Вектор забезпечення права на справедливий 
суд як пріоритет судової реформи міцно за-
кріпився у вітчизняних та міжнародних нор-
мативно-правових актах, що стосуються ре-
формування судоустрою та суміжних право-
вих інститутів у світлі євроінтеграційних 
процесів в Україні. Стратегічно-
концептуальні рамки цього вектору досить 
широко висвітлені у вітчизняних та зарубіж-
них наукових працях та обумовлюються, пе-
редусім, повагою до прав людини, принципом 
верховенства права і готовністю до зближен-
ня вітчизняної і європейської правових сис-
тем та культур. У той же час, деталізація вка-
заних рамок вимагає поглибленого вивчення 
окремих аспектів права на справедливий суд, 
його складових, що, у свою чергу розподіля-
ються на дрібніші елементи. 

Безумовно, поряд з незалежністю і неупере-
дженістю суду, ключовим елементом права 
на справедливий суд є доступність суду. 
Остання поділяється на низку взаємо-
пов’язаних елементів, серед яких, у зв’язку зі 
складною соціально-економічною ситуацією 
в Україні, хотілось би наголосити на спро-
щенні судових процедур і скороченні судових 
витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що праву на справедливий суд, 
як і праву на доступ до правосуддя, присвя-
чено численні публікації вітчизняних та іно-
земних авторів. У більшості з публікацій, що 
скеровуються на вирішення конкретних про-
блем доступності правосуддя, автори не оми-
нають проблематики спрощення судових 
процедур і скороченні судових витрат. Дослі-
джували вказані питання, зокрема, В. Бобрик, 
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Г. Власова, Т. Коваленко, Л. Кондрат’єва, 
Ю. Лопанчук, А. Прокопюк, І. Сливич, О. Тка-
чук та ін. 

Утім, існуючі позиції вимагають консолідації 
та виявлення ключових детермінант, що у 
сукупності надасть можливість обґрунтувати 
шляхи вдосконалення правотворчої та пра-
возастосувальної практики у відповідній 
сфері. 

Тому метою статті є обґрунтування теоре-
тико-правових аспектів спрощення судових 
процедур і скорочення судових витрат. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Спрощення судових процедур є напрямком 
судової реформи, що направлений на досяг-
нення доступності правосуддя і доповнює 
решту складових цього права.  

О. Ткачук аналізуючи результати досліджен-
ня довіри населення України до суду заува-
жує, що більше 80 % респондентів заявляють 
про недовіру до суду, у той же час більше 
90 % опитаних стверджують, що суддя доде-
ржувався етичних вимог. Таким чином, висо-
кий рівень недовіри до суду науковець 
пов’язує зі складністю судових процедур. О. 
Ткачук наголошує: «У сучасному трактуванні 
спрощені процедури в цивільному судочинс-
тві набули нових характерних рис. Їхня юри-
дична природа полягає в тому, що за наявно-
сті визначених у процесуальному законодав-
стві підстав та умов розгляд відповідної кате-
горії справ здійснюється за особливими пра-
вилами, які передбачають скорочені терміни 
розгляду справи, прийняття судового рішен-
ня відразу у формі судового наказу, відсут-
ність окремих етапів процедури судового ро-
згляду та ін. Це значно підвищує ефектив-
ність судового захисту прав, свобод та інте-
ресів учасників процесу, насамперед тієї сто-
рони, яка звернулася за судовим захистом 
своїх порушених, невизнаних або оспорюва-
них прав, свобод або інтересів» [1, c. 20]. 

Ю. Лопанчук зазначає, що однією з тенденцій 
розвитку кримінального судочинства на су-
часному етапі є спрощення процедури судо-
вого розгляду. Вона відображена, зокрема, у 
Рекомендації № 6 R (87) 18 Комітету Мініст-
рів Ради Європи державам-членам від 17 ве-
ресня 1987 р. «Стосовно спрощення криміна-
льного правосуддя». У підпункті 7 пункту А 

(Судове слідство до і під час слухання справи) 
зазначеного документу державам рекомен-
дується застосовувати процедуру «угоди про 
визнання вини», або аналогічні їй. У таких 
випадках суд повинен мати можливість пов-
ністю або частково відмовитись від судового 
слідства. Шляхом спрощення судового розг-
ляду, у тих чи інших формах, зауважує науко-
вець, іде низка європейських держав [2, c. 1]. 

Вчена Г. Власова зауважує, що досить часто у 
правовій науці інших країн виникає питання 
щодо скорочення процедури кримінального 
судочинства. Зокрема, однією із форм спро-
щеного судочинства є укладання угод про ви-
знання вини [3, c. 96–97]. І. Сливич стверджує, 
що одна з найбільш важливих проблем кри-
мінального процесу пов’язана з ефективністю 
кримінальної процесуальної форми. Практи-
чне значення цієї проблеми вкрай зросла у 
наш час. Пов’язано це з тим, що в останні роки 
суттєво збільшилося навантаження на суди, 
яке відбувається у зв’язку з підвищенням їх 
ролі, як органів захисту порушених прав, так і 
у зв’язку із зростанням числа скоєних злочи-
нів. З іншого боку, питання ефективності ви-
никає, коли мова йде про вирішення пробле-
ми, яка стосується неможливості притягнен-
ня до кримінальної відповідальності осіб, які 
переховуються за кордоном або на території 
окупованого Криму, в зоні АТО, яка тимчасо-
во не підконтрольна українській владі. Зви-
чайні, стандартні процесуальні форми не мо-
жуть забезпечити швидкого вирішення за-
вдань кримінального судочинства. Відповід-
но виникає проблема забезпечення оптима-
льного строку кримінального провадження, 
чому сприяє застосування прискорених форм 
кримінального судочинства [4, c. 98]. 

В. Бобрик підкреслює, що коли відбувається 
розгляд судом конкретної справи і здійсню-
ється правосуддя в цілому, має досягатися 
мета судочинства з мінімізацією витрат часу, 
сил та коштів, адже неоднорідність судових 
справ (як за їх характером, так і за складніс-
тю) визначає можливість різних шляхів дося-
гнення цілей правосуддя, а отже й диферен-
ціації судових процедур. Значна частина 
справ, що розглядаються судами цивільної та 
господарської юрисдикцій, ґрунтуються на 
позовах із невеликою ціною позову, які не є 
складними за своїм юридичним змістом. То-
му розгляд цих справ у загальному порядку 
позовного провадження не можна назвати 
оптимальним способом вирішення відповід-
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них спорів і цілком може здійснюватися за 
спрощеною (порівняно із загальним позов-
ним провадженням) судовою процедурою. На 
думку В. Бобрика, законодавче закріплення 
спрощених видів судочинства здійснюється з 
метою забезпечення більшої доступності су-
дочинства в певних нескладних категоріях 
справ за рахунок зниження судових витрат, 
скорочених строків судового розгляду та 
спрощення процесуальних вимог до дій учас-
ників процесу та діяльності суду. При цьому 
ефективні спрощені провадження здатні іс-
тотно полегшити досягнення завдань судо-
чинства [5, с. 4]. 

О. Ткачук вважає, що у цивільному судочинс-
тві України та вдосконалення законодавчого 
регулювання в цій сфері [1, c. 24]: 

- запровадити спрощену процедуру судового 
розгляду у тому разі, коли суд вправі з влас-
ної ініціативи або за клопотанням сторони на 
будь-якому етапі стадії судового розгляду без 
виклику та/або заслуховування сторін не-
гайно ухвалити рішення, якщо, наприклад: 1) 
позов буде явно обґрунтований; 2) позов бу-
де явно необґрунтований; 3) наведено обста-
вини, які свідчать про необхідність швидкого 
вирішення справи; 

- на законодавчому рівні затвердити перелік 
документів, за якими можна було би 
пред’являти свої вимоги у порядку наказного 
провадження; 

- заочний розгляд справи перейменувати на 
«письмове провадження» та розмістити нор-
ми, що регламентують це питання, в Розділі І 
«Загальні положення» із визначенням особ-
ливості порядку застосування письмового 
розгляду справи в окремому провадженні та 
при перегляді судового рішення в апеляцій-
ній інстанції; 

- визначити механізм вирішення масових 
групових позовів. 

У євроінтеграційному вимірі важливим мо-
жемо вважати твердження В. Бобрика щодо 
того, що «Активний процес гармонізації про-
цесуального права ЄС, який почався в 2000 
році, охопив багато сфер процесуального ре-
гулювання, у тому числі питання юрисдикції, 
визнання та виконання рішень, обміну судо-
вими документами, збору доказів, та призвів 
до запровадження загальноєвропейських су-
дових процедур, зокрема європейської про-
цедури розгляду позовів з невеликою ціною 
(ESCP). Досвід застосування ESCP в країнах – 

учасницях ЄС засвідчив його ефективність, а 
тому подібна процедура (без урахування її 
транснаціонального характеру) цілком може 
бути втілена в цивільному та господарському 
судочинстві України. Запровадження в націо-
нальне правосуддя спрощеного провадження 
у справах з невеликою ціною позову за зраз-
ком ESCP має прискорити судовий розгляд 
відповідних позовів, зменшити судові витра-
ти сторін, а також забезпечити оперативність 
судового захисту» [5, c. 8]. 

На доцільності спрощення процедур у сфері 
кримінального процесу наголошує Г. Власова, 
зазначаючи: «угоди в кримінальному процесі 
України беззаперечно мають право на існу-
вання, але перед їх запровадженням потрібно 
прискіпливо вивчити досвід застосування та-
ких угод на практиці інших країн, а також пе-
редбачити результати їх використання у 
кримінальному процесі нашої держави. Вихо-
дячи з цього, угоди про визнання вини, що 
передбачені у новому КПК України, не варто 
запроваджувати в кримінальний процес 
України, натомість в новому КПК України 
мають віднайти місце аналоги судових угод 
Німеччини. доцільність їх упровадження у 
кримінальне судочинство України можуть 
свідчити, по-перше, вичерпані можливості 
підвищення ефективності наявної системи 
кримінального судочинства; по-друге, очеви-
дне відставання у розвитку вітчизняного 
кримінального судочинства порівняно з ін-
шими країнами, зокрема європейськими; по-
третє, перевантаження органів прокуратури 
та слідства; по-четверте, перевантаження су-
дової системи» [3, c. 101]. 

І. Сливич виділяє спрощену і прискорену фо-
рми провадження. На думку науковця, Прис-
корена форма являє собою провадження у 
кримінальному процесі України, яке спрямо-
ване на досягнення загальних цілей криміна-
льного судочинства, має скорочені (порівня-
но із звичайною процедурою) строки для їх 
досягнення і особливості, які характеризу-
ються модифікацією окремих стадій кримі-
нального провадження, що відрізняє ці про-
вадження від звичайного порядку криміна-
льного судочинства. Спрощена форма це про-
цесуальна форма провадження у криміналь-
ному процесі України, яка має власну сукуп-
ність специфічних цілей і завдань, що не су-
перечать цілям і завданням кримінального 
судочинства в цілому, характеризується ви-
лученням окремих стадій кримінального 



Traektoriâ Nauki = Path of Science. 2018. Vol. 4, No 2  ISSN 2413-9009 

Section “Law”   4014 

провадження, завдяки чому провадження 
здійснюється у більш короткі строки [4, 
c. 100]. Водночас, В. Бобрик наголошує, що 
неефективні спрощені провадження мають 
абсолютно протилежний наслідок, адже ли-
ше ускладнюють процесуальну форму, що 
маємо, зокрема, нині з процедурою заочного 
розгляду справи [5, c. 4]. 

Ю. Лопанчук зауважує, що скорочення судо-
вого слідства відбувається з метою процесуа-
льної економії, яка полягає у меншій затраті 
процесуальних засобів і часу на розгляд та 
вирішення окремо взятої кримінальної спра-
ви, у здійсненні правосуддя за згодою сторін 
у більш короткий термін. Побічно це позна-
чається на завантаженості судів [2]. 

Поряд зі спрощенням судових процедур важ-
ливе значення для забезпечення доступу до 
правосуддя має зниження судових витрат. 

На думку Л. Кондрат’єва та А. Прокопюк у пе-
ріод становлення правової держави проблема 
інституту судових витрат у цивільному судо-
чинстві досить актуальна, оскільки питання 
пов’язані з розвитком цього інституту безпо-
середньо впливають на можливість реалізації 
особою права на звернення до суду та отри-
мання судового захисту, а отже, і потреба в 
подальшому їх науковому осмисленні не 
тільки збереглася, але й значно посилилась 
[6, с. 74].  

Згідно Постанови № 10 Пленуму Вищого спе-
ціалізованого суду України з розгляду циві-
льних і кримінальних справ «Про застосуван-
ня судами законодавства про судові витрати 
у цивільних справах», Судові витрати – пе-
редбачені законом витрати (грошові кошти) 
сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, 
понесені ними у зв’язку з її розглядом та ви-
рішенням, а у випадках їх звільнення від 
сплати – це витрати держави, які вона несе у 
зв’язку з вирішенням конкретної справи. 
Конвенція про захист прав людини і осново-
положних свобод (РИМ, 4.XI.1950), Рекомен-
дація щодо заходів, які полегшують доступ до 
правосуддя № R (81)7, прийнята Комітетом 
міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, 
та практика Європейського суду з прав лю-
дини під час застосування цієї Конвенції не 
визнають необхідність сплати судових ви-
трат обмеженням права доступу до суду. Ра-
зом із тим, ураховуючи положення пункту 1 
статті 6 Конвенції та прецедентну практику 
Європейського суду з прав людини (зокрема, 

рішення від 19 червня 2001 року у справі 
«Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland)), спла-
та судових витрат не повинна перешкоджати 
доступу до суду, ускладнювати цей доступ 
таким чином і такою мірою, щоб завдати 
шкоди самій суті цього права, та має переслі-
дувати законну мету [7]. 

Л. Кондрат’єва та А. Прокопюк стверджують, 
що судові витрати впливають на можливість 
реалізації особою права на звернення до суду 
та отримання судового захисту й може розг-
лядатися як установлене законодавством об-
меження доступності правосуддя. Оптималь-
ний розмір судових витрат відсікає безпідс-
тавне звернення до суду. Водночас, згідно Ре-
комендації № R (81)7 КМРЄ, прийняття якщо 
судові витрати є явною перешкодою для дос-
тупу до правосуддя, їх треба по можливості 
скоротити або анулювати [6, с. 74]. 

Т. Коваленко підкреслює, що інститут судо-
вих витрат нерозривно пов’язаний із пробле-
мою доступності правосуддя, аргументуючи 
свою позицію такими тезами: 

1) доступність правосуддя прямо пов’язана з 
можливістю для осіб, які звертаються до суду, 
витримати тягар пов’язаних із цим витрат; 

2) якісне правосуддя, що забезпечує ефекти-
вний правовий захист при справедливому су-
довому провадженні в розумний строк, 
об’єктивно не може бути дешевим; 

3) можливості держави, яка існує за рахунок 
коштів платників податків, з фінансування 
правосуддя, забезпечення права доступу до 
суду не безмежні [8, с. 202–203]. Водночас, на-
уковець зауважує, що при реформуванні ін-
ституту судових витрат з одного боку, важ-
ливо не допустити надмірної дорожнечі про-
цесу для осіб, які беруть участь у судовому 
розгляді, а з іншого – забезпечити якісне та 
справедливе правосуддя, що вимагає чима-
лих витрат [8, с. 202–203]. 

Таким чином, у рамках покращення забезпе-
чення доступу до правосуддя слід говорити 
про оптимізацію судових витрат, а не просто 
їх пошук шляхів їх зменшення. 

ВИСНОВКИ 

На основі проведеного дослідження доведено 
взаємозв’язок та взаємообумовленість двох 
складових доступності правосуддя – спро-
щення судових процедур і скороченні судо-
вих витрат. Встановлено, що за допомогою 
посиленої роботи над оптимізацією відповід-
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них процедур та витрат уможливиться вико-
нання європейських стандартів щодо досту-
пності правосуддя, а отже – відбудеться зміц-
нення гарантій права на справедливий суд в 
Україні, що є умовою європейської інтеграції 
нашої держави.  

Перспективним напрямком подальших дос-
ліджень є деталізація інших складових досту-
пності правосуддя та виявлення взає-
мозв’язків між ними. 
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