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РЕЗЮМЕ
Дане дослідження представляє результати моніторингу стану дотримання прав людини у
сфері доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) і жителів тимчасово
окупованих територій Донецької та Луганської областей (далі – ТОТ). Внаслідок збройного
конфлікту значна частина території Луганської і Донецької областей набула статусу
тимчасово окупованої, а українське правосуддя перестало функціонувати на ТОТ. Збройний
конфлікт на Сході України призвів до численних порушень прав людини, яких передусім
зазнали ВПО і жителі ТОТ.
Цей звіт підсумовує результати дослідження, яке проводилося моніторами протягом жовтня
2019 року – лютого 2020 року. Монітори проаналізували міжнародні та українські правові
стандарти і наявну судову практику в контексті впливу судового збору та територіальної
підсудності справ на доступ до суду ВПО та жителів ТОТ. Моніторинг здійснювався за
підтримки Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та
співробітництва в Європі.
Виникнення в Україні таких категорій осіб, як ВПО і жителі ТОТ, зумовлене збройним
конфліктом. Відповідно судочинство щодо них необхідно здійснювати із застосуванням
міжнародних стандартів в сфері правосуддя в умовах війни. За міжнародними стандартами
рівності та справедливого суду держава має обов’язок гарантувати безперешкодний доступ
до правосуддя для всіх, незалежно від статусу особи. В контексті України це означає, що
національне законодавство та інституції повинні забезпечувати ефективний доступ до судів
не лише для громадян, які переміщені внаслідок конфлікту, а й для осіб, які проживають на
ТОТ.
Для відновлення і реалізації своїх прав ВПО та жителі ТОТ потребують належного доступу
до суду, зокрема на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської
областей, де проживає найбільша кількість переселенців. За даними Мінсоцполітики
найбільше ВПО обліковано в Донецькій області – 505 853 особи, а також в Луганській – 278
689 осіб1. Судові справи, які прямо чи опосередковано пов’язані із збройним конфліктом,
можна умовно виокремити як такі, що стосуються: встановлення фактів, що мають юридичне
значення; відновлення виплати пенсії і заборгованості з виплат; компенсація за шкоду,
завдану життю та майну; податкові і трудові спори.
ВПО і жителі ТОТ є особливо вразливими групами населення, яким необхідний доступ до
правосуддя у зв’язку з негативними наслідками, до яких призвели бойові дії. Під час
звернення за судовим захистом ВПО і жителі ТОТ зіштовхуються із труднощами, що
впливають на реалізацію їх права на доступ до суду. Серед основних проблем: відсутність
правової визначеності щодо сплати судового збору та віддалена територіальна
підсудність судових справ.
У разі, якщо закони та інституційна практика обмежують користування правом доступу до
суду для певної групи населення (яку можна визначити за її конкретним статусом), це
обмеження пов’язується з питанням дискримінації. Перешкоди, з якими стикаються ВПО та
жителі ТОТ під час звернення до суду, нівелюють право на справедливий суд та більшість
матеріальних прав, гарантованих національним законодавством. Однак питання
1

Лист Міністерства соціальної політики від 02.01.2020 за вих. № 2/0/108-20.
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наявності/відсутності прямої чи непрямої дискримінації не було основним предметом
дослідження.
Матеріальною гарантією реалізації права на доступ до суду, серед іншого, є розумність та
обґрунтованість судових витрат. Для осіб, які не звільняються від сплати судового збору,
його розмір може стати перешкодою для реалізації права на справедливий суд. Окремі групи
ВПО і жителів ТОТ знаходяться у скрутному матеріальному стані у зв’язку з вимушеним
переїздом, пошуком нової роботи, низькими соціальними виплатами, економічною блокадою
ТОТ, зупиненням роботи багатьох підприємств і бюджетних установ та іншими факторами.
Більше того, в окремих категоріях справ ці особи не були б змушені звертатись до суду та
сплачувати судовий збір, якщо б не було збройного конфлікту. Наприклад, ВПО і жителі
ТОТ змушені звертатися до суду для встановлення фактів народження або смерті на ТОТ, а
також у зв’язку з поширеною практикою Пенсійного фонду України (далі – ПФУ)
позбавляти ВПО пенсій через стверджувані підозри у проживанні на ТОТ2. Якщо суд
відмовляє у відстроченні або звільненні від сплати судового збору, особи постають перед
вибором: сплатити судовий збір або знову звертатися до суду, що створює додаткові витрати
часу і коштів.
Віддалене розташування суду від районів, які знаходяться біля лінії розмежування, істотно
обмежує реалізацію права на доступ громадян до суду. Восени 2014 року територіальна
підсудність справ судів на окупованій території Донецької та Луганської областей була
змінена на відповідні суди на території, контрольованій Урядом України. Після низки
законодавчих змін, сьогодні суди зі зміненою територіальною підсудністю справ
розташовані у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській
областях. Підсудність справ впливає на можливість захисту порушених прав для тих, хто
мешкає в безпосередній близькості до лінії розмежування або на ТОТ, і не має фінансової
спроможності поїхати у віддалений населений пункт, де розташований суд. Так, для
особистого звернення до суду та подачі документів жителі ТОТ повинні виїхати на
підконтрольну Уряду України територію до найближчого поштового відділення 3 або
безпосередньо до суду за визначеною підсудністю. Такі особи також змушені зважати на
завантаженість суддів у зв’язку з великою кількістю звернень до судів на території
Донецької і Луганської областей. В разі потреби чи бажанні особисто брати участь в
судовому процесі жителі ТОТ і особи, які проживають біля лінії розмежування, змушені
витрачати кошти, час та зусилля (пов’язані з дорогою та ночівлею) для проходження пункту
пропуску, поїздку в суд і повернення додому.
Опитані судді зазначили, що передача підсудності справ з судів на ТОТ призвела до
збільшення навантаження на суди, що розташовані на підконтрольній українській владі
території Луганської і Донецької областей. Частково таке навантаження зумовлене збройним
конфліктом – проблеми з втраченими на ТОТ документами, відсутність резерву кадрів та
загрози фізичній безпеці в окремих судових справах. Незважаючи на збільшення
навантаження, штати судів є недоукомплектованими, а у приміщеннях судів не вистачає
залів для ведення судових засідань, що значно ускладнює здійснення правосуддя. Ситуація
Див. Доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні: 16.05.2019 – 15.08.2019 / Управління Верховного
комісара
Організації
Об’єднаних
Націй
з
прав
людини.
Параграф
40.
URL:
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/ReportUkraine16May-15Aug2019_UA.pdf
(дата звернення:
24.02.2020).
3
ПАТ “Укрпошта” не здійснює поштові відправлення на ТОТ.
2
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також ускладнена тривалим процесом кваліфікаційного оцінювання суддів та одночасним
проведенням конкурсів до новостворених судів, що загалом притаманно судам в Україні.
Задля реінтеграції окупованих територій необхідним є забезпечення доступу до суду ВПО і
жителів ТОТ: процедури, що вимагають значних зусиль та витрат часу й коштів, змушують
жителів ТОТ відмовлятися від захисту своїх прав в українських судах. Внаслідок чого
ймовірним є збільшення кількості реєстрації фактів смертей та народжень на ТОТ, а також
нерухомості, які не будуть зареєстровані відповідно до українського законодавства. В
майбутньому це може призвести до утворення “правового вакууму” у взаємодії жителів ТОТ
і української влади та до зростання кількості звернень до установ т. зв. ЛНР та ДНР.
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МЕТОДОЛОГІЯ
Мета дослідження – сприяння підвищенню ефективності права на доступ до суду для ВПО і
жителів ТОТ. Дослідження здійснювалось шляхом аналізу дотримання стандартів ст. 6
(право на справедливий суд) Європейської Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) в частині територіального і фінансового доступу до
правосуддя ВПО та жителів ТОТ, а також національного законодавства України.
Методи збору інформації
Під час моніторингу використовувалися наступні методи збору інформації: аналіз
міжнародного права і українського законодавства, пов’язаних досліджень міжнародних і
українських правозахисних неурядових організацій, вебсайтів державних органів, судових
рішень/ухвал (під час пошуку в Єдиному державному реєстрі судових рішень переглянуто
більше трьох тисяч судових рішень – з яких відібрано та проаналізовано близько п’ятисот), а
також медіа ресурсів.
Для отримання даних від органів державної влади монітори надсилали інформаційні запити
про доступ до публічної інформації органам державної влади і місцевого самоврядування, а
також провели контент-аналіз повідомлень на офіційних вебсайтах судів Луганської та
Донецької областей.
Серед визначеного кола експертів для проведення персональних інтерв’ю і дистанційних
опитувань: судді Луганської та Донецької областей; адвокати, правозахисники, адвокати та
юристи мережі безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БВПД), які мають досвід
консультування або представництва у судах інтересів ВПО чи жителів ТОТ; посадові особи
органів державної влади; а також ВПО з досвідом участі в судових процесах.
Інтерв’ю
За результатами використання вищезгаданих методів збору інформації і верифікації даних
монітори сформували бази даних та анкети для усних персональних інтерв’ю та
дистанційних опитувань. При формуванні анкет враховувалось відображення певних фактів
чи дій в судових рішеннях/ухвалах (постановлення судових ухвал в разі порушення правил
територіальної підсудності або несплати судового збору; вирішення питання про звільнення
від сплати, зменшення, відстрочення чи розстрочення судового збору та ін.), а також фактори
(логістичні, фінансові та організаційні), які впливають на вибір певного суду, відмову від
судового захисту своїх прав, а також задоволення чи незадоволення клопотань.
Протягом листопада 2019 року – січня 2020 року проведено інтерв’ювання та опитування
наступних респондентів:
-

судді: 8 персональних інтерв’ю (8 осіб; 5 судів) та 14 дистанційних опитувань (14
осіб; 9 судів);
адвокати та правозахисники: 4 персональних інтерв’ю (5 осіб) та 11 дистанційних
опитувань;
адвокати, юристи і комунікаційні фахівці місцевих та регіональних центрів БВПД: 5
персональних інтерв’ю (6 осіб) та 97 дистанційних опитувань;
інші посадові особи органів державної влади: 2 персональних інтерв’ю (5 осіб);
ВПО: 2 персональних інтерв’ю.
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Гендер
Під час реалізації проекту було дотримано гендерно-збалансований підхід до персональних
опитувань респондентів, зокрема опитано 4 судді-чоловіка та 4 судді-жінки. Загалом опитано
96 жінок та 52 чоловіка (дистанційне опитування проводилося без можливості обирати
респондентів із врахуванням гендеру). Для анкет-опитувальників було сформовано питання з
урахуванням гендерних особливостей при зверненні до суду. З відповідей на питання “З
Вашого професійного досвіду, яким є співвідношення чоловіків-позивачів та жінок-позивачів
з числа ВПО/жителів ТОТ у різних категоріях справ?” було встановлено, що
позивачі/заявники обох статей звертаються до суду в рівному співвідношенні.
Застереження щодо термінології
Для цілей даного звіту термін “доступ до правосуддя” означає зобов'язання держави
забезпечувати право кожної людини на доступ до ефективних і справедливих послуг в сфері
юстиції та правосуддя, що надаються своєчасно.
В даному моніторинговому звіті термін “внутрішньо переміщена особа” використовується не
лише щодо осіб, які набули такого юридичного статусу відповідно до українського
законодавства, а й щодо осіб, яким властивий даний стан як факт. Керівні принципи ООН з
питань внутрішнього переміщення визначають, що ВПО “вважаються особи або групи осіб,
які були змушені покинути свої будинки або місця постійного проживання, зокрема в
результаті або з метою уникнення наслідків збройного конфлікту, ситуації загального
насильства, порушень прав людини, стихійних або антропогенних лих і які не перетнули
міжнародно визнаний державний кордон”4.
Дослідження було обмежене наступними факторами:
-

-

-

-

складністю аналізу судових ухвал в Єдиному державному реєстрі судових рішень
(далі – ЄДРСР), оскільки частина ухвал не містять всієї необхідної для дослідження
інформації;
ресурсами і безпековими ризиками, внаслідок чого не було можливості відвідувати
віддалені перевантажені суди зі зміненою підсудністю у сільській місцевості та
здійснювати опитування неподалік КПВВ;
складністю опитування більш широкого кола респондентів-суддів (які мають різну
судову практику щодо теми дослідження), що викликано перевантаженістю суддів, а
також побоюваннями, які спричинені громадсько-політичним тиском у конфліктному
регіоні;
обмеженням на поширення персональних даних адвокатами, внаслідок чого
безпосередній контакт з потрібним колом респондентів (ВПО з досвідом судових
процесів) ускладнився.

Монітори намагалися бути максимально об’єктивними у їхній інтерпретації та оцінці при
викладенні встановлених фактів. Задля подолання зазначених обмежень монітори збирали
додаткові відомості, зокрема матеріали з відкритих джерел інформації і дані державних
4

Guiding Principles on Internal Displacement / UN High Commissioner for Refugees (UNHCR). 11.02.1998. URL:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/104/93/PDF/G9810493.pdf?OpenElement (last accessed:
24.02.2020).
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установ (шляхом надсилання інформаційних запитів). Завдяки комплексному підходу до
збору інформації моніторам вдалося заповнити інформаційні прогалини і зробити
обґрунтовані висновки.
Під час дослідження була виявлена проблематика, що не відображена у звіті, але стосується
низки інших проблем, які також пов’язані з доступом до правосуддя ВПО і жителів ТОТ.
Наприклад, наявність/відсутність дискримінаційних норм і судових практик у сфері доступу
до правосуддя ВПО/жителів ТОТ, проблема ускладненого повідомлення сторін судового
процесу з числа жителів ТОТ, а також можливості використання “Електронного суду”
ВПО/жителями ТОТ.
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1. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО
1.1. Міжнародне право
Зобов'язання держави щодо прав людини передбачено Конституцією України, якою
визначено, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності України як держави.
Україна є державою-учасницею ЄКПЛ та Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права, які, серед іншого, встановлюють стандарти забезпечення права на доступ до суду. У
зв’язку зі збройним конфліктом у 2015 році ВРУ затвердила Заяву “Про відступ України від
окремих зобов’язань, визначених Міжнародним пактом про громадянські і політичні права
та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод”, в якій визначено повну
відповідальність РФ за дотримання прав людини на ТОТ. Даний відступ стосується лише
деяких з прав, зокрема права на справедливий суд, але це не скасовує юрисдикції України
відповідно до ст. 1 ЄКПЛ, а лише зменшує її сферу5. Тобто, Україна як держава-учасниця
ЄКПЛ повинна здійснювати всі можливі заходи, які відповідають нормам міжнародного
права, задля захисту прав людини як на підконтрольній українській владі території, так і на
ТОТ.
ВПО потребують особливого захисту, на чому наголошує Комітет міністрів Ради Європи:
“Внутрішньо переміщені особи не повинні зазнавати дискримінації через їхнє переміщення.
Держави-члени повинні вжити належних і ефективних заходів для забезпечення рівного
ставлення до внутрішньо переміщених осіб, а також до них та інших громадян. У
результаті цього може виникнути зобов'язання розглянути питання щодо особливого
поводження з внутрішньо переміщеними особами з огляду на їхні потреби”6.
Міжнародний пакт про громадянські і політичні права зобов’язує держав-учасниць
забезпечувати права (визнані в Пакті) та ефективний засіб правового захисту компетентними
судовими, адміністративними чи законодавчими органами або будь-яким іншим
компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і розвивати можливості
судового захисту7. В ст. 6 ЄКПЛ йдеться про право на справедливий суд і визначено, що:
“Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо
його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення”8.
Для ефективної дії верховенства права і здійснення правосуддя необхідним є дотримання
принципу правової визначеності, який вимагає однозначності правозастосування. В одній з
доповідей Венеційська Комісія зазначила, що для забезпечення правової визначеності закон
має бути сформульований з достатньою мірою чіткості, аби особа мала можливість

Див. Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, application no. 48787/99 (Judgment). The ECtHR. 08.07.2004. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-61886"]} (last accessed: 31.01.2020).
6
Рекомендація Rec (2006) 6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо внутрішньо переміщених
осіб / Комітет Міністрів Ради Європи. 05.04.2006. Європи. URL: https://rm.coe.int/16806b5ab1 (дата звернення:
24.02.2020).
7
Ст. 2, 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права.
8
Ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
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визначити свою поведінку9. У справі “«Санді Таймс» проти Сполученого Королівства”
ЄСПЛ визначив, що норма не може вважатися “законом”, якщо вона не сформульована з
достатньою точністю так, щоб особа могла самостійно (або за потреби з професійною
допомогою) передбачити ймовірні наслідки вчиненої дії10. Недотримання принципу правової
визначеності призводить до порушення прав людини і нівелює основи правової системи.
Згідно зі ст. 6 ЄКПЛ, право на справедливий суд включає гарантії процесуальних прав,
зокрема право на доступ до суду. В практиці ЄСПЛ дане право може визнаватись
порушеним, серед іншого, у зв’язку з непомірно високою вартістю провадження (зважаючи
на фінансові можливості особи), надмірно формальним трактуванням національним
законодавством процесуального правила (що може позбавити заявників права звертатись до
суду) і процесуальними нормами, що позбавляють суб’єктів права можливості звертатися до
суду11.
Аналогічного підходу дотримується Комітет з прав людини ООН, який, розглядаючи справу
“Касановас проти Франції” і застосовуючи ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і
політичні права, зауважив наступне: “право на доступ до суду не є абсолютним і може
підлягати певним обмеженням. Однак ці обмеження не повинні обмежувати доступ до
судів у такій мірі, що сама суть права доступу до правосуддя підриватиметься”12. Комітет
ООН з прав людини також назвав право на рівність перед судами, зокрема на рівний доступ
до правосуддя, “ключовим елементом” захисту прав людини і процесуальним засобом
забезпечення верховенства права13.
Необхідність сплати судового збору під час звернення до суду сама по собі не становить
порушення права на доступ до суду. Національні органи державної влади мають виключну
компетенцію щодо встановлення порядку сплати судового збору. Однак Комітет міністрів
Ради Європи в одній з Рекомендацій зазначив, що “прийняття до судочинства не повинно
обумовлюватися сплатою стороною державі будь-якої грошової суми, розміри якої
нерозумні стосовно до даної справи […] у тій мірі, в якій судові витрати є явною
перешкодою для доступу до правосуддя, їх слід, по можливості, скоротити або
анулювати”14.
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) вирішував питання сутності права на доступ
до суду у справах щодо судового збору у низці справ15. Так, у справі “Кройц проти Польщі”
Верховенство Права: Доповідь № 512/2009 / Європейська Комісія “За Демократію через Право” (Венеційська
Комісія). 04.04.2011. Параграфи 44-51.
10
The Sunday Times v. The United Kingdom, application no. 6538/74 (Judgment). The ECtHR. 26.04.1979. Para. 49.
URL: https://hudoc.echr.coe.int/rus#{%22itemid%22:[%22001-57584%22]} (last accessed: 24.02.2020).
11
Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights Right to a fair trial (civil limb) / Council of
Europe/European
Court
of
Human
Rights.
31.08.2019.
URL:
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf (last accessed: 24.02.2020).
12
Casanovas v. France, communication No. 1514/2006. UN Human Rights Committee. 28.10.2008. URL:
https://juris.ohchr.org/en/Search/Details/1475 (last accessed: 24.02.2020).
13
Див. General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial / The United
Nations Human Rights Committee. Para. 2. 23.08.2007. URL: https://www.legal-tools.org/doc/17c458/pdf/ (last
accessed: 24.02.2020).
14
Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів полегшення доступу до
правосуддя / Комітет міністрів Ради Європи. 14.05.1981. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_133 (дата
звернення: 31.01.2020).
15
Weissman and Others v. Romania, application no. 63945/00 (Judgment). The ECtHR. Para. 32-44. 24.05.2006. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-75511"]} (last accessed: 31.01.2020); Georgel and Georgeta Stoicescu
v. Romania, application no. 9718/03 (Judgment). The ECtHR. Para. 68-76. 26.07.2011. URL:
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Суд зазначив, що “розмір судових витрат за обставин конкретної справи слід оцінювати з
урахуванням можливості заявника сплатити таку суму та зважаючи на стадію
провадження у справі, коли у заявника виник обов’язок по сплаті цих витрат. Саме ці
обставини є істотними при вирішенні питання про те, чи було порушено право особи на
доступ до суду” і дійшов наступного висновку – якщо розмір судових витрат є надмірним і
призводить до неможливості розгляду справи судом, це порушує саму сутність права на
доступ до суду16.
На думку ЄСПЛ, сплату судового збору слід розглядати з урахуванням конкретних обставин
кожної справи, включаючи наявність у позивача можливості його сплатити, а також
враховувати стадію судового розгляду, на якій сплачується судовий збір. У зв’язку з
характером скарги заявник може бути звільнений від сплати судового мита, незалежно від
можливості його сплатити. Так, у справі “Чорап проти Молдови”, де заявник скаржився на
завдання шкоди його здоров'ю внаслідок дій представників державної влади і обов’язок
сплачувати судовий збір при поданні скарги на їх дії, Суд встановив порушення ст. 6
ЄКПЛ17.
ЄСПЛ досліджує порушення прав людини на Сході України і питання відповідальності
України і Росії через призму міждержавних та індивідуальних заяв. Практика Суду
встановлює, що навіть у разі обмеженого контролю над територією, держава має
зобов’язання щодо осіб, які проживають там18. Ці зобов’язання можуть бути як негативними
(наприклад, утриматись від будь-якої дискримінації), так і позитивними, які вимагають від
держави здійснення заходів, спрямованих на захист та забезпечення основоположних прав
людини.
В лютому 2018 року ЄСПЛ виніс рішення у справі “Цезар та інші проти України”, в якій,
серед іншого, визначав чи було обмежено доступ до суду у зв’язку з передачею
територіальної підсудності справ з ТОТ судам на підконтрольній українській владі
території. Суд зазначив, що Україна вжила всіх можливих заходів, для організації роботи
своєї системи правосуддя в умовах збройного конфлікту, зважаючи на перешкоди, з якими
зіткнулись українські державні органи. Що стосується питання доступу до суду, ЄСПЛ
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-105820"]} (last accessed: 31.01.2020); Stankov v. Bulgaria, application
no. 68490/01 (Judgment). The ECtHR. Para. 49-67. 12.07.2007. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["00181606"]} (last accessed: 31.01.2020); Podbielski and PPU Polpure v. Poland, application no. 39199/98 (Judgment). The
ECtHR.
Para.
61-70.
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22PODBIELSKI%20and%20PPU%20%E2%80%9CPOLPURE%E
2%80%9D%20v.%20Poland%20(Application%20no.%2039199/98)%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRAN
DCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-69911%22]} (last accessed: 31.01.2020).
16
Kreuz v. Poland, application no. 28249/95 (Judgment). The ECtHR. Para. 58-67. 19.06.2001. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["28249/95"],"documentcollectionid2":["CHAMB
ER"],"itemid":["001-59519"]} (last accessed: 31.01.2020).
17
Ciorap v. Moldova, application no. 12066/02. (Judgment). The ECtHR. Para. 90-96. 19.06.2007. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22\%22CASE%20OF%20CIORAP%20v.%20MOLDOVA\%22%2
2],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%2200181136%22]} (last accessed: 24.02.2020).
18
Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, application no. 48787/99 (Judgment). The ECtHR. 08.07.2004. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"tabview":["document"],"itemid":["001-61886"]} (last accessed: 31.01.2020); Mozer v.
the Republic of Moldova and Russia, application no. 11138/10 (Judgment). The ECtHR. 23.02.2016. URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["11138/10"],"documentcollectionid2":["GRAND
CHAMBER"],"itemid":["001-161055"]} (last accessed: 31.01.2020); Coţofan v. the Republic of Moldova and Russia,
application
no.
5659/07
(Judgment).
The
ECtHR.
18.06.2019.
URL:
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["5659/07"],"itemid":["001-193871"]} (last accessed: 31.01.2020).

12

визначив, що конкретно в цій справі немає доказів на підтримку тверджень заявників про те,
що їх особисте становище перешкоджало дістатися на територію, на якій розташовувалися
відповідні суди. Однак це не виключає, що ЄСПЛ може вирішити дане питання інакше, якщо
в майбутньому розглядатиметься аналогічна справа з наявними доказами, що становище
заявників унеможливлює звернення до суду за визначеною територіальною підсудністю.
Незважаючи на те що ЄСПЛ зазначив, що Україна не має можливості створювати суди на
ТОТ, спрощення територіального доступу до суду є необхідним. Парламентська Асамблея
Ради Європи рекомендувала українські владі спростити, наскільки це можливо, повсякденне
життя жителів непідконтрольних територій і ВПО, а також сприяти “доступу таких осіб до
правосуддя шляхом належного оснащення і кадрового забезпечення судів в районах,
контрольованих урядом, до яких була передана юрисдикція щодо непідконтрольних
територій”19.

1.2. Національне законодавство
Зобов'язання України, як держави, в сфері правосуддя визначено в низці національних
нормативно-правових актів20. Закон України (далі – ЗУ) “Про судоустрій і статус суддів”
визначає, що кожній особі “гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні
строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом”21, а
правосуддя здійснюється на засадах рівності між усіма учасниками судового процесу.
Весною 2014 року в окремих районах Донецької і Луганської областей збройний конфлікт
унеможливив здійснення правосуддя – бойові дії призвели до пошкодження будівель установ
та призупинення роботи окремих державних органів, а учасники НЗФ поставили під загрозу
життя суддів і громадян, які зверталися за судовим захистом. Внаслідок окупації, у серпні
2014 року було прийнято ЗУ “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у
зв’язку з проведенням антитерористичної операції”, який дозволив змінювати
територіальну підсудність судових справ, підсудних розташованим у районі проведення
антитерористичної операції судам. На основі цього протягом 2014-2015 років
розпорядженнями голів Вищих спеціалізованих судів 22 було змінено місцезнаходження і
закрито суди, що знаходились на ТОТ, а територіальну підсудність їхніх справ було
передано судам на підконтрольній Уряду України території (див. розділ 3. “Територіальна
підсудність судових справ за участю ВПО і жителів ТОТ”).
Віддалена територіальна підсудність справ, до якої призвели вищезгадані законодавчі зміни,
негативно впливає на можливість участі особи в судовому процесі. В процесуальних
кодексах України, гарантією дотримання територіальної доступності правосуддя є визначена
законом територіальна підсудність судових справ. Під час вирішення питання про відкриття
Резолюція 2133 (2016). Засоби правового захисту у випадках порушень прав людини на українських
територіях, непідконтрольних українській владі / Парламентська Асамблея Ради Європи. 12.10.2016. URL:
https://rm.coe.int/16806ee72a (дата звернення: 31.01.2020).
20
Ст. 8, 14, 22, 55, 124 Конституції України.
21
Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. Ст. 7. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 (дата звернення: 24.02.2020); Про затвердження Національної
стратегії у сфері прав людини: Указ Президента України від 25.08.2015 № 501/2015. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/501/2015 (дата звернення: 24.02.2020).
22
Див. УВАГА! До відома працівників апаратів місцевих судів Донецької області / Судова влада України:
вебсайт. URL: https://court.gov.ua/ato/ (дата звернення: 24.02.2020).
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провадження суддя визначає який суд повинен розглядати справу23. З метою вирішення
питання чи правильно заявник/позивач визначив територіальну підсудність справи, суддя
може звернутись до відповідного органу реєстрації місця перебування і місця проживання
особи для отримання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) сторін у
справі24. Якщо під час вирішення питання про відкриття провадження у справі суддя
виявить, що справа належить до територіальної юрисдикції (підсудності) іншого суду, суд
передає справу на розгляд іншого суду (за підсудністю)25.
Довідка про взяття на облік ВПО містить дані про реєстрацію місця проживання такої особи
на період наявності підстав, які зумовили її переміщення 26. ВПО, які отримали довідку з
підтвердженням їхнього статусу, мають право звернутися до суду за місцем отримання
довідки. Водночас ВПО, які не мають такої довідки, повинні звертатись до суду згідно зі
зміненою підсудністю.
Українське законодавство не встановлює конкретних вимог щодо визначення відстані до
місцезнаходження суду, але територіальна наближеність судів пов'язана з адміністративнотериторіальним устроєм: наявність місцевих судів в містах і районах, а також
спеціалізованих судів (окружних адміністративних та господарських) і апеляційних судів в
кожній області. Указ Президента України “Про Концепцію вдосконалення судівництва для
утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів”
встановлює необхідність “територіально зручного місцезнаходження судів” і те, що
“місцезнаходження суду необхідно визначати з урахуванням транспортних зв’язків”27.
Прийнятий у 2018 році ЗУ “Про особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській
областях” доповнив ЦПК України положенням про альтернативну підсудність: “Позови про
захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб (в
Див. ст. 25 “Підсудність справ за вибором позивача”, 26 “Підсудність справ за місцем проживання або
місцезнаходженням відповідача”, 27 “Виключна підсудність”, 29 “Передача адміністративної справи з одного
адміністративного суду до іншого”, 171 “Відкриття провадження в адміністративній справі” КАС України. КАС
України. Закон від 06.07.2005 № 2747-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 24.02.2020); ст. 27 “Підсудність справ за місцем
проживання або місцезнаходженням відповідача”, 28 “Підсудність справ за вибором позивача”, 30 “Виключна
підсудність”, 31 “Передача справи з одного суду до іншого”, 316 “Підсудність”, 317 “Особливості провадження
у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України”
ЦПК України. ЦПК України. Закон від 18.03.2004 № 1618-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 24.02.2020).
24
Див. ст. 171 “Відкриття провадження в адміністративній справі” КАС України. КАС України. Закон від
06.07.2005 № 2747-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата
звернення: 24.02.2020); ст. 187 “Відкриття провадження у справі” ЦПК України. ЦПК України. Закон від
18.03.2004 № 1618-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата
звернення: 24.02.2020).
25
Див. ст. 29 “Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого” КАС України.
КАС України. Закон від 06.07.2005 № 2747-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 24.02.2020); ст. 31 “Передача справи з одного суду
до іншого”, 187 “Відкриття провадження у справі” ЦПК України. ЦПК України. Закон від 18.03.2004 № 1618IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення:
24.02.2020).
26
Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб: Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII. Ст.
5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18 (дата звернення: 24.02.2020).
27
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 № 361/2006. Пункт 2 Розділу ІІІ. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 (дата звернення: 25.02.2020).
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тому числі про відшкодування шкоди, завданої внаслідок обмеження у здійсненні права
власності на нерухоме майно або його знищення, пошкодження) у зв’язку із збройною
агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території
України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру можуть
пред’являтися також за місцем проживання чи перебування позивача”28. Це частково
вирішило проблеми зі зверненнями ВПО, які мали право звертатися до суду лише за місцем
отримання довідки про взяття на облік ВПО або до суду відповідно до встановленої
підсудності.
Зміни територіальної підсудності і системи судів Донецької та Луганської областей
спричинили збільшення навантаження на суддів і працівників апаратів окремих судів.
Наприклад, в одному з повідомлень Слов'янського міськрайонного суду Донецької області
йшлося про те, що “одним суддею в середньому було розглянуто 1 518 справ і матеріалів у
2017 році та 1 504 справ і матеріалів у 2018 році”29.
В 2016 році Рада суддів України прийняла рішення, в яких визначила рекомендовані
показники середніх витрат часу на розгляд типових справ суддями в Україні – модельне
навантаження, що має становити 183 справи на суддю на рік30. Дане навантаження було
встановлено за наслідками експертного дослідження витрат часу на основні види судових
справ і врахування статистичної звітності щодо кількості таких справ. Цей показник має
враховуватися для визначення кількості видатків і штатних посад суддів у кожному
місцевому суді.
В Україні сплата судового збору встановлюється “у відповідному розмірі від прожиткового
мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в
якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до
ціни позову та у фіксованому розмірі”31. Суд, з врахуванням майнового стану сторони, може
відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, зменшити його розмір
або звільнити від його сплати32.
У разі скрутного майнового стану, особа повинна надати суду докази, які це підтверджують.
Українське законодавство не містить визначеного (чіткого) переліку документів, які
Ч. 17 ст. 28 “Підсудність справ за вибором позивача” ЦПК України. ЦПК України. Закон від 18.03.2004 №
1618-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення:
24.02.2020).
29
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області підводить підсумки своєї діяльності за 2018 рік / Судова
влада України: вебсайт. 01.02.2019. URL: https://sl.dn.court.gov.ua/sud0544/pres-centr/news/639558/ (дата
звернення: 28.02.2020).
30
Щодо визначення коефіцієнтів навантаження на суддів: Рішення Ради суддів України № 46 від 09.06.2016.
URL: http://www.rsu.gov.ua/en/events/risenna-rsu-no-46-vid-09062016-sodo-viznacenna-koeficientiv-navantazennana-suddiv (дата звернення: 28.02.2020); Проект Положення про порядок планування видатків судів на основі
очікуваного
результату:
Рішення
Ради
суддів
України
№
61
від
16.09.2016.
URL:
http://rsu.gov.ua/uploads/article/risenna-rsu-no-61-vid-16092016-s-5484daa7f1.pdf (дата звернення: 28.02.2020).
31
Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
(дата звернення: 24.02.2020).
32
Про
судовий
збір:
Закон
України
від
08.07.2011
№
3674-VI.
Ст.
8.
URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 (дата звернення: 24.02.2020); ст. 136 “Відстрочення та розстрочення
судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати” ЦПК України. ЦПК України. Закон від
18.03.2004 № 1618-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата
звернення: 24.02.2020); ст. 133 “Зменшення розміру судових витрат або звільнення від їх оплати, відстрочення
та розстрочення судових витрат” КАС України. КАС України. Закон від 06.07.2005 № 2747-IV (у чинній
редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення: 24.02.2020).
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підтверджують майновий стан особи. Тому суд у кожному конкретному випадку встановлює
можливість особи сплатити судовий збір на підставі наданих нею доказів, водночас підстави
для відмови у таких клопотаннях мають бути аргументовані33.
Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ34 визначено, що при здійсненні правосуддя у цивільних справах суди повинні
забезпечувати належний баланс між інтересами держави у стягненні судового збору за
розгляд справ (з одного боку) та інтересами позивача (заявника) щодо можливості звернення
до суду.
ВПО і жителі ТОТ сплачують судовий збір при зверненні до суду для захисту своїх прав в
такому ж порядку, як і решта громадян України, за винятком окремих категорій справ,
визначених українським законодавством. У разі недотримання цієї вимоги позовна заява
залишається без руху, а якщо цей недолік не був усунутий у встановлений судом строк,
позовна заява залишається без розгляду35. Якщо особа не має можливості сплатити судовий
збір, він може виступати фінансовою перешкодою для доступу до суду.
Внесені у 2018 році зміни до ЗУ “Про судовий збір”, надали судам повноваження звільнити
від сплати судового збору заявників “у справах за заявами про встановлення фактів, що
мають юридичне значення, поданих у зв’язку із збройною агресією, збройним конфліктом,
тимчасовою окупацією території України, надзвичайними ситуаціями природного чи
техногенного характеру, що призвели до вимушеного переселення з тимчасово окупованих
територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного позбавлення волі
або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або нерухоме майно”36 та
аналогічно позивачів “у справах за позовами до держави-агресора Російської Федерації про
відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди…” (див. розділ 2. “Сплата
судового збору ВПО і жителями ТОТ”).
Станом на лютий 2020 року у ВРУ зареєстровано проект ЗУ № 2427 від 13 листопада 2019
року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сплати судового
збору". Серед іншого, законопроект пропонує звільнити від сплати судового збору заявниківВПО, які встановлюють факти, що мають юридичне значення і мали місце на ТОТ, а також
позивачів, які звертаються до суду у типових адміністративних справах за наявності
відповідного зразкового рішення Верховного Суду (стосується справ про припинення виплат
пенсій та інших соціальних виплат ВПО/жителів ТОТ). У разі прийняття законопроекту,

Постанова колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду від
04.07.2018 у справі № 686/114/16-ц. ЄДРСР. 25.07.2018. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75473675
(дата звернення: 24.02.2020).
34
Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах: Постанова Пленуму Вищого
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 № 10. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010740-14 (дата звернення: 24.02.2020).
35
Ст. 185 “Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви”, 187 “Відкриття провадження у справі”, 257
“Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження” ЦПК України. ЦПК України. Закон від
18.03.2004 № 1618-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата
звернення: 24.02.2020); ст. 169 “Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви”, 171
“Відкриття провадження в адміністративній справі” КАС України. КАС України. Закон від 06.07.2005 № 2747IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 (дата звернення:
24.02.2020).
36
Про судовий збір: Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3674-17
(дата звернення: 24.02.2020).
33
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правозастосування у сфері сплати судового збору для ВПО та жителів ТОТ в черговий раз
зміниться.
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2. СПЛАТА СУДОВОГО ЗБОРУ ВПО І ЖИТЕЛЯМИ ТОТ
Вимогу сплачувати судовий збір при поданні заяви/позову до суду не можна розглядати як
обмеження права доступу до правосуддя до того часу, поки сплата судового збору не
накладає надмірний тягар на заявника. Однак внаслідок збройного конфлікту окремі групи
ВПО і жителів ТОТ знаходяться у скрутному майновому стані. У 2018 році Міжнародна
організація з міграції провела масштабне дослідження, відповідно до якого ВПО, які
проживають у великих містах (41%), оцінили свою фінансову ситуацію як “коштів вистачає
на харчування, необхідний одяг, взуття, базові потреби”, а ВПО, які проживають у малих
містах та селах (55%) – “коштів вистачає лише на харчування”37.
В окремих категоріях справ саме збройний конфлікт та його наслідки обумовили
необхідність звернення ВПО і жителів ТОТ до суду та сплати судового збору. Проведене
дослідження виявило випадки, коли ВПО і жителі ТОТ мали намір подати позов до суду для
захисту своїх прав, але, дізнавшись про розмір судового збору, відмовлялися від цієї ідеї.
Так, у 2020 році за подання заяви у справах окремого провадження (справи про встановлення
юридичних фактів на ТОТ) встановлено 0,2 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (420,40 грн), а за подання позову для відновлення виплати пенсії чи
виплати пенсії за минулий час встановлено 0,4 розміру прожиткового мінімуму для
працездатних осіб (840,80 грн); водночас станом на січень 2020 року мінімальний розмір
пенсії за віком становить 1889,20 грн. Двоє опитаних адвокаток зазначили, що такі ситуації
також мали місце в спадкових справах – коли ВПО/жителю ТОТ необхідно було не лише
сплатити судовий збір, а й витратити кошти для звернення до нотаріуса 38.
Тема сплати судового збору ВПО і жителями ТОТ вже неодноразово піднімалась експертами
міжнародних та українських неурядових організацій39. Однак ситуація постійно змінюється у
зв’язку зі змінами до законодавства і особливостями судової практики. Незважаючи на низку
змін до законодавства про судовий збір, сьогодні все ще існує різна практика оцінки судами
звернень ВПО/жителів ТОТ щодо відстрочення, розстрочення, зменшення розміру або
звільнення від сплати судового збору.
Поширеною категорією справ за участю ВПО і жителів ТОТ є справи про встановлення
фактів, що мають юридичне значення, зокрема народження та смерті40.
Звіт Національної системи моніторингу ситуації з внутрішньо переміщеними особами / Міжнародна
організація з міграції (МОМ). 2018. 67 с. URL: http://iom.org.ua/sites/default/files/nms_round_9_ukr_press.pdf (дата
звернення: 26.02.2020).
38
Інтерв'ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
39
Доступ до правосуддя в контексті конфлікту в Україні / Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.
2015. URL: https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/212321?download=true (дата звернення: 24.02.2020); Правосуддя
на Сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації: Міжнародний фонд “Відродження” / О.
Банчук та ін.. Київ, 2018. 338 с. URL: https://www.irf.ua/content/files/justice_in_eastern_ukr.pdf (дата звернення:
24.02.2020); Проблемні моменти в реалізації виконання судових рішень щодо відновлення порушених прав
ВПО на соціальне та пенсійне забезпечення обговорювали у Маріуполі / Регіональний центр з надання БВПД у
Донецькій
та
Запорізькій
областях:
вебсайт.
31.05.2019.
URL:
https://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua/holovna/problemni-momenty-v-realizatsii-vykonannia-sudovykh-rishen-shchodovidnovlennia-porushenykh-prav-vpo-na-sotsialne-ta-pensiine-zabezpechennia-obhovoriuvaly-u-mariupoli
(дата
звернення: 24.02.2020).
40
Круглий стіл на тему: “Особи без громадянства та адміністративна процедура отримання свідоцтва про
народження і про смерть особами з тимчасово окупованих територій” / Комітет з питань прав людини,
деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин:
вебсайт. 06.11.2019. URL: http://kompravlud.rada.gov.ua/documents/rt_kom/74103.html (дата звернення:
24.02.2020).
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В 2016 році в Україні почала діяти судова процедура легалізації документів, виданих на
ТОТ. Згідно з цією процедурою, для встановлення факту народження або смерті на ТОТ,
заявник повинен пройти декілька етапів. Спочатку особа звертається до органів державної
реєстрації актів цивільного стану (далі – РАЦС) з документами т. зв. ДНР/ЛНР та отримує
письмову відмову у реєстрації юридичного факту41; другим етапом є звернення до суду з
заявою про встановлення юридичного факту на основі відмови органу РАЦС (з відповідними
доказами факту народження/смерті); насамкінець особа знову звертається до РАЦСу для
отримання свідоцтва на підставі судового рішення.
Монітори звернулися до трьох судів Донецької області та Луганської області з запитами
щодо надання інформації про кількість справ щодо встановлення фактів, що мають
юридичне значення, на ТОТ, які перебували на розгляді у цих судах протягом 2018-2019
років. У відповідь на запити суди надали наступну інформацію:
-

в Краматорському міському суді у 2018 році на розгляді перебувало 1436 справ про
встановлення фактів народження та смерті на ТОТ, у 2019 році – 193742;

-

в Слов’янському міськрайонному суді у 2018 році на розгляді перебувало 1289
справ про встановлення фактів народження і смерті на ТОТ, у 2019 році – 157643;

-

в Сєвєродонецькому міському суді з 01 січня 2018 року по 31 грудня 2019 року на
розгляді перебувало 1600 справ про встановлення фактів, що мають юридичне
значення, на ТОТ Донецької та Луганської областей44.

У 2018 році був прийнятий Закон № 2268-VIII, який визначив, що видані на ТОТ документи,
які стосуються фактів народження та смерті, є винятками у загальному правилі про
невизнання виданих у зв’язку з діяльністю “окупаційної адміністрації Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях” документів 45. Цей пункт створив можливість змінити
правове регулювання даного питання шляхом запровадження нової процедури, яка
покликана спростити видачу свідоцтв про народження/смерть на ТОТ. У жовтні 2019 року на
Урядовому Порталі та сайті Міністерства юстиції України з’явилася інформація, що КМУ
було прийнято Постанову46, якою врегульовано процедуру розгляду документів, що
підтверджують факт народження або смерті особи на ТОТ. Станом на лютий 2020 року дана
Постанова не опублікована, а встановлення фактів смерті та народження на ТОТ продовжує
Орган РАЦС надає особі письмову відмову, де вказує, що не має повноважень зареєструвати юридичний
факт, оскільки “Діяльність збройних формувань Російської Федерації та окупаційної адміністрації Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, що суперечить нормам міжнародного права, є незаконною, а
будь-який виданий у зв’язку з такою діяльністю акт є недійсним і не створює жодних правових наслідків…”.
Див. Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19 (дата звернення: 24.02.2020).
42
Лист Краматорського міського суду Донецької області від 04.02.2020 за вих. № ЕП-12/2020.
43
Лист Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 03.02.2020 за вих. № ЕП-635/20.
44
Лист Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.02.2020 за вих. № ЕП-91/20.
45
Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях: Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19 (дата звернення: 24.02.2020).
46
Уряд спрощує реєстрацію фактів народження та смерті на тимчасово окупованих територіях / Міністерство
юстиції України: вебсайт. 24.10.2019. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/kabmin-sproshchuye-reyestraciyu-faktivnarodzhennya-ta-smerti-na-timchasovo-okupovanih-teritoriyah (дата звернення: 24.02.2020).
41
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здійснюватися в судовому порядку. Шестеро опитаних суддів висловили застереження щодо
зміни процедури встановлення таких фактів 47; серед іншого, це може ускладнити і зробити
більш тривалим процес отримання документів для громадян.
Як зазначалося, внесені зміни до ЗУ “Про судовий збір”, надали судам повноваження
звільняти від сплати судового збору заявників у справах за заявами про встановлення фактів,
що мають юридичне значення, на ТОТ. На практиці ж, під час звернення за встановленням
фактів народження та смерті на ТОТ спостерігається неоднакове правозастосування і
тлумачення пункту цієї статті.
Одним з обґрунтувань відмови у задоволенні клопотань про звільнення від сплати судового
збору є те, що факт народження/смерті, що встановлюється судом, прямо не пов’язаний
зі збройною агресією, збройним конфліктом та/чи тимчасовою окупацією території
України та не призвів до наслідків зазначених в п.21. Так, суддя Біловодського районного
суду Луганської області виніс ряд ухвал 48 про залишення заяв без руху через несплату
судового збору, серед іншого, обґрунтовуючи свої рішення тим, що смерть“[…] настала
внаслідок захворювання, яке не повязане із збройною агресією. Отже, підстав для звільнення
заявника від сплати судового збору за подання заяви про встановлення факту смерті особи
за зазначеною нормою не вбачається”49.
У справі про встановлення факту народження дитини на ТОТ інший суддя не звільнив
заявницю від судового збору, оскільки її заява “подана у зв`язку з необхідністю оформлення
державної реєстрації народження дитини на території України, яка контролюється
державними органами та для отримання соціальної допомоги по догляду за дитиною, а не у
зв`язку із збройною агресією”50.
Схожі формулювання зустрічаються і в інших ухвалах окремих суддів Донецької та
Луганської областей щодо встановлення фактів народження та смерті на ТОТ 51, а в низці
ухвал таке правозастосування судді обумовлюють практикою Верховного Суду в
аналогічних справах52.

Опитування: Суддя 7 (міськрайонний суд Донецької області), Суддя 10 (районний суд Луганської області),
Суддя 11 (міськрайонний суд Донецької області); інтерв'ю: Суддя 1 (міський суд Луганської області), Суддя 4
(міський суд Донецької області), Суддя 6 (міськрайонний суд Донецької області).
48
Див., наприклад: Ухвала Біловодського районного суду Луганської області від 05.11.2018 у справі №
408/9081/18-ц. ЄДРСР. 28.11.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/78100172 (дата звернення: 24.02.2020);
Ухвала Біловодського районного суду Луганської області від 07.05.2019 у справі № 408/2682/19-ц. ЄДРСР.
13.06.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82321817 (дата звернення: 24.02.2020); Ухвала Біловодського
районного суду Луганської області від 18.02.2019 у справі № 408/646/19-ц. ЄДРСР. 01.03.2019. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80131368 (дата звернення: 24.02.2020).
49
Ухвала Біловодського міського суду Луганської області від 04.03.2019 у справі № 408/752/19-ц. ЄДРСР.
05.04.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80903661 (дата звернення: 24.02.2020).
50
Ухвала Міловського районного суду Луганської області від 18.11.2019 у справі № 418/5009/19. ЄДРСР.
20.11.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85693676 (дата звернення: 24.02.2020).
51
Див., наприклад: Ухвала Волноваського районного суду Донецької області від 15.04.2019 у справі №
221/2692/19. ЄДРСР. 17.04.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81156262 (дата звернення: 24.02.2020);
Ухвала Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 05.04.2018 у справі № 428/3421/18. ЄДРСР.
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Моніторинг виявив, що навіть в одному суді може бути різна практика щодо
правозастосування даної норми53. Так, один з опитаних адвокатів зазначив, що в
Слов’янському міськрайонному суді двоє суддів не звільняють від судового збору ВПО за
встановленням фактів народження і смертей, в той час як решта суддів звільняють 54.
В ЄДРСР також наявні ухвали, в яких причиною відмови стала відсутність вимушеного
переселення з ТОТ, як наслідку збройного конфлікту55. В одній з ухвал суддя
Краматорського міськрайонного суду Донецької області відмовив заявниці у звільненні від
сплати судового збору, оскільки: “Будь-яких відомостей про те, що заявниця є внутрішньо
переміщеною особою з тимчасово окупованої території України, заявницею до матеріалів
справи не надано”56.
Суддя міського суду Луганської області вказує на наступне тлумачення даної норми: “[…]
там крапки нема, там є кома і далі написано “що призвело до вимушеного переселення,
загибелі, поранення, перебування в полоні” це і є оті умови з якими повинен пов’язуватися
факт, про встановлення якого просить людина. Якщо оці умови є […] то звісно в силу
положень закону людина звільняється від сплати судового збору”57. Водночас у разі
наявності вищевказаного причинно-наслідкового зв’язку, судді звільняють заявників від
сплати судового збору58.
Під час проведення інтерв’ю троє суддів зазначили, що пов’язують зі збройним конфліктом
не факт, а саму необхідність встановлення фактів народження/смерті на ТОТ.
Суддя міського суду Донецької області:
“Я вважаю, що якщо б не було збройного конфлікту, взагалі б не було такої категорії
як факти народження та смерті […] Якщо ця ж особа померла би, якщо б у нас був
мир в державі […] Отримали свідоцтво про смерть, поховали б і все. А зараз що вони
повинні робити? Йти отримувати відмову, збирати докази, надавати купу медичних
документів, підтверджувати, йти до суду, чекати рішення суду, знову йти до
РАЦСу, щоб отримати свідоцтво”59.
Суддя міського суду Луганської області:
“Я спочатку тлумачив цю норму так, що сам факт повинен бути пов’язаний зі
збройною агресією, але потім я зрозумів, що можливо малося на увазі, що в принципі
необхідність встановлення цього факту пов’язана зі збройною агресією. Тобто, не
смерть пов’язана з агресією, а те, що він повинен звертатися до суду […] Тому що за
Інтерв'ю: Суддя 4 (міський суд Донецької області).
Опитування: Адвокат 4.
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звичайних умов він би пішов в ЗАГС [РАЦС – прим. авт.] там десь в Стаханові
[знаходиться на ТОТ – прим. авт.], і встановив би факт смерті, а так йому
доводиться йти до суду”60.
Суддя міськрайонного суду Донецької області:
“Звільняю від сплати у всіх випадках щодо встановлення юридичних фактів на ТОТ,
за умови надання довідки ВПО, оскільки вважаю, що необхідність звернення до суду з
такими заявами обумовлена саме проведенням бойових дій”61.
Дві судді міськрайонного суду Донецької області під час інтерв’ю розповіли, що при
вирішенні питання про звільнення від судового збору вони керуються рекомендаційним
листом Апеляційного суду Донецької області головам місцевих судів від 18 лютого 2019
року62. В листі йдеться про те, що заявники мають пільги тільки за наявності причиннонаслідкового зв`язку між подією (збройний конфлікт) та наслідком (вимушене переселення
тощо). Цікаво, що раніше, листом від 24 жовтня 2018 року даний суд зазначив, що “[…]
особи, які звертаються до суду з такими заявами, звільняються від сплати судового збору в
усіх судових інстанціях”, тобто рекомендував головам місцевих судів звільняти від сплати
судового збору всіх заявників у таких справах63.
Авторам звіту невідомо чи надсилались такі ж рекомендаційні листи суддям Луганської
області. Однак один з опитаних суддів під час інтерв’ю зазначив, що судді Сєвєродонецького
суду запитували думку Апеляційного суду Луганської області з цього приводу. І отримали
відповідь, що, оскільки норма “сформульована неоднозначно, то напевно слід тлумачити на
користь осіб”64.
Після низки ухвал Верховного Суду в таких справах, в листопаді 2019 року колегія суддів
винесла Постанову, в якій визначила, що у таких справах “[…] заявники мають пільги
виключно тоді, коли такі обставини призвели до вимушеного переселення з тимчасово
окупованих територій України, загибелі, поранення, перебування в полоні, незаконного
позбавлення волі або викрадення, а також порушення права власності на рухоме та/або
нерухоме майно”65.
ВПО і жителі ТОТ також є учасниками спорів щодо втрати майнових прав внаслідок
збройного конфлікту. “З середини квітня 2014 року близько 50000 будинків цивільного
населення були пошкоджені або зруйновані внаслідок бойових дій по обидва боки від лінії
зіткнення”, – йдеться у доповіді Моніторингової Місії ООН 66. Станом на час написання
звіту Урядом не забезпечено реституцію чи компенсацію за втрачене або знищене внаслідок
Інтерв'ю: Суддя 1 (міський суд Луганської області).
Опитування: Суддя 11 (міськрайонний суд Донецької області).
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бойових дій майно. Однак постраждалі звертаються в суди загальної юрисдикції і окремі
рішення ухвалюються на їх користь67. В справах, де є рішення на користь постраждалих,
органи державної влади (відповідачі) подають касаційні скарги. Певний час розгляд таких
справ було зупинено до ухвалення Великою Палатою Верховного Суду рішення у справі №
265/6582/16-ц, яке було опубліковано у грудні 2019 року.
Позивачі в цих справах можуть отримати пільги по сплаті судового збору, обґрунтувавши
своє скрутне матеріальне становище або на підставі п. 6 ч. 1 ст. 5 ЗУ “Про судовий збір” 68.
Для застосування останнього, вони повинні бути визнані потерпілими у кримінальних
провадженнях згідно зі ст. 258 Кримінального кодексу України. В ЄДРСР наявні судові
ухвали, з яких вбачається, що суди не вимагали від позивачів додаткових підтверджень
їхнього статусу потерпілих внаслідок терористичного акту69. Водночас в окремих ухвалах
судді не звільняли осіб від сплати судового збору за цією нормою. Оскільки така підстава
звільнення, як кримінальне правопорушення, має бути підтверджена вироком суду або
остаточним рішенням, в якому позивач визнаний потерпілим 70.
У 2018 році ЗУ “Про судовий збір” було також доповнено нормою про звільнення від сплати
судового збору позивачів “у справах за позовами до держави-агресора Російської
Федерації про відшкодування завданої майнової та/або моральної шкоди…”71. Під час
аналізу ЄДРСР було виявлено ухвали, в яких суд звільняв позивачів від судового збору на
основі даного пункту72. Так, Сватівський районний суд Луганської області в одному з рішень
зазначив наступне: “З огляду на те, що позивач за законом при подачі позову була звільнена
від сплати судового збору, а тому до стягнення з відповідача [РФ – прим. авт.] в дохід
держави підлягає судовий збір в сумі 1875,21 грн”73.
Незважаючи на нововведення, норму складно застосувати на практиці. “Є Конвенція, згідно
якої Російська Федерація має імунітет щодо позовів до себе. Тому що такі справи можна
розглядати лише, якщо Російська Федерація надасть згоду бути залученою в
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якості…відповідача чи третьої особи […] Навіщо вибудовувати таку норму, яка
суперечить нормам Конвенції, яка ратифікована і Україною, і Росією. Питання риторичне”,
– зазначає суддя міськрайонного суду Донецької області74. Йдеться про ст. 5 Конвенції
ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності від 02 грудня 2004 року, відповідно
до якої РФ має імунітет щодо себе і своєї власності від юрисдикції національних судів іншої
суверенної держави. Водночас слід зазначити, що держава Україна, дії якої теж могли
завдати майнової та/або моральної шкоди під час збройного конфлікту, за Законом № 2268VIII знімає із себе будь-яку відповідальність за відшкодування такої шкоди.
Іншою категорією справ, в яких ВПО та жителі ТОТ потребують звільнення від судового
збору, є так звані пенсійні справи. У зв’язку зі збройним конфліктом КМУ прийняв низку
нормативно-правових актів, які регулюють питання отримання соціальних виплат жителями
Донецької та Луганської областей75. Особи можуть отримати пенсію, якщо вони
зареєстровані як ВПО на підконтрольній Уряду України території та пройшли процедуру
верифікації76. Відсутність пенсіонера-ВПО вдома на момент перевірки, пропущений строк
для ідентифікації чи стверджувані підозри у проживанні на ТОТ ведуть до позбавлення ВПО
пенсійних виплат. В особливо складному становищі знаходяться особи, в яких пенсія є
єдиним джерелом доходу.
Дане правове регулювання спричинило виникнення масових позовів до ПФУ та штучно
створену ситуацію, коли постраждалі змушені подавати судові позови для відновлення
виплат, оскільки це є найефективнішим вирішенням проблеми. Значною проблемою є розмір
судового збору – з 1 січня 2020 року він складає 840,80 грн у таких справах. Для ВПОпенсіонерів, частина яких отримує мінімальну пенсію, сплатити майже половину місячних
виплат доволі складно, особливо у ситуації коли ці виплати припинені. Індивідуальний тягар
по сплаті судового збору, що покладений на таких позивачів, непропорційно обмежує їх
право на доступ до правосуддя.
Такі особи не мають пільг у сплаті судового збору; звертаючись до суду, вони зобов’язані
сплачувати його або подавати клопотання та надавати докази, що знаходяться в скрутному
матеріальному становищі. Оцінивши докази скрутності майнового стану, суддя може
задовольнити, а може відмовити у задоволенні клопотання про звільнення від сплати
судового збору. Матеріальне становище підтверджується документально, наприклад,
довідкою з податкової, ПФУ або органу соціального захисту населення.
На основі аналізу ЄДРСР можна зробити висновок про те, що судова практика Луганського
та Донецького окружних адміністративних судів складається на користь ВПО в питанні
сплати судового збору. Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою
звільнити від сплати судового збору, але може й вирішити зменшити, відстрочити або
розстрочити його сплату. Аналіз восьми ухвал різних суддів в справах про припинення
виплати пенсії зі схожими обставинами, де позивачі просили звільнити від сплати судового

Інтерв'ю: Суддя 2 (міськрайонний суд Донецької області).
Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам: Постанова КМУ від
08.06.2016 № 365. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/365-2016-%D0%BF (дата звернення: 25.02.2020).
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Фактичне місце проживання ВПО встановлюється перевірками, а за результатами цих перевірок створені
комісії ухвалюють рішення про продовження або призупинення соціальних виплат. Водночас жителі ТОТ та
особи, які переїхали з ТОТ (але не мають статусу ВПО) пенсійні виплати не отримують.
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збору, виявив, що лише двоє суддів звільнили позивача від сплати судового збору77; решта
суддів відстрочили сплату судового збору до набрання рішенням законної сили 78. Троє
опитаних адвокатів також зазначили, що судді Донецької та Луганської областей мають
практику відстрочувати судовий збір у пенсійних справах 79.
За словами двох адвокаток у справах ВПО/жителів ТОТ, вони стикалися з ситуаціями коли
суддя відстрочувала пенсіонерам-ВПО судовий збір і, незважаючи на рішення на користь
позивача, зобов’язувала їх його сплачувати. В рішенні також йшлося, що потім ці кошти
будуть повернуті ПФУ на користь позивача. Респондентки зазначили, що спершу вважали це
опискою і навіть зверталися за роз’ясненням до судді, але їх запевнили, що в рішенні все
вірно80.
В ЄДРСР наявна ухвала судді Луганського окружного адміністративного суду, яка
підтверджує вищезгадану практику: “Адміністративний позов ОСОБА_1 до Рубіжанського
об`єднаного управління Пенсійного фонду України Луганської області про визнання
протиправною бездіяльність та зобов`язання вчинити певні дії – задовольнити […]
Стягнути з ОСОБА_1 […] на користь Державного бюджету України […] суму судового
збору у розмірі 768,40 (сімсот шістдесят вісім) гривень 40 копійок. Стягнути за рахунок
бюджетних асигнувань Рубіжанського об`єднаного управління Пенсійного фонду України
Луганської області […] на користь ОСОБА_1 […] у рахунок відшкодування судових витрат
768,40 (сімсот шістдесят вісім) гривень 40 копійок”81.
Судовий збір у таких випадках повертають не одразу і люди доволі тривалий час очікують на
повернення “відстроченого-сплаченого” судового збору від органів Казначейства. Про один з
таких випадків під час інтерв’ю розповів чоловік-ВПО з досвідом звернення у суди за
захистом своїх прав: “[…] тут поряд [інтерв’ю проводилось в приміщенні Рубіжанської
міської ради – прим. авт.] є Казначейство. Вони сказали: “Ну ви будете двадцять четверті
у черзі на повернення судового збору”. Тобто я судовий збір не можу повернути. Я виграв
суд, судовий збір вони не можуть сплатити – Пенсійне управління. Вони програли суд! Але
ж у них немає рахунків для того, щоб Казначейство, в якому вони обслуговуються […] з
Ухвала Луганського окружного адміністративного суду від 05.10.2018 у справі № 360/3015/18. ЄДРСР.
09.10.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76937094 (дата звернення: 25.02.2020); Ухвала Донецького
окружного адміністративного суду від 12.07.2019 у справі № 200/8678/19-а. ЄДРСР. 15.07.2019. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82992036 (дата звернення: 25.02.2020).
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Ухвала Луганського окружного адміністративного суду від 10.01.2019 у справі № 360/146/19. ЄДРСР.
11.01.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79086638 (дата звернення: 25.02.2020); Ухвала Луганського
окружного адміністративного суду від 24.01.2019 у справі № 360/326/19. ЄДРСР. 28.01.2019. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/79373704 (дата звернення: 25.02.2020); Ухвала Луганського окружного
адміністративного суду від 08.04.2019 у справі № 360/1458/19. ЄДРСР. 10.04.2019. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80982634 (дата звернення: 25.02.2020); Ухвала Луганського окружного
адміністративного суду від 10.04.2018 у справі № 812/988/18. ЄДРСР. 12.04.2018. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/73252639 (дата звернення: 25.02.2020); Ухвала Донецького окружного
адміністративного суду від 02.04.2019 у справі № 200/4514/19-а. ЄДРСР. 03.04.2019. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/80860577 (дата звернення: 25.02.2020); Ухвала Донецького окружного
адміністративного суду від 06.08.2018 у справі № 0540/6468/18-а. ЄДРСР. 09.08.2018. URL:
http://reyestr.court.gov.ua/Review/75697399 (дата звернення: 25.02.2020).
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Інтерв'ю: Адвокат 1; інтерв'ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
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Інтерв'ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
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Рішення Луганського окружного адміністративного суду від 17.09.2019 у справі № 360/3640/19. ЄДРСР.
20.09.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84328293 (дата звернення: 25.02.2020); Також див. Рішення
Луганського окружного адміністративного суду від 19.08.2019 у справі № 360/3417/19. ЄДРСР. 21.08.2019.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83730636 (дата звернення: 25.02.2020).
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цього рахунку списало 800 гривень на рахунок моєї дружини. Немає. І тепер ми будемо 24ті
у черзі і отримаємо, якщо доживемо”82.
Аналіз ухвал розміщених в ЄДРСР та проведене опитування дозволяє стверджувати, що
ВПО і жителі ТОТ також звертаються до суду з клопотаннями про звільнення від судового
збору у справах про розірвання шлюбу, стягнення аліментів, стягнення заробітної
плати, встановлення юридичних фактів (окрім народження/смерті), спадкування та ін..
Якщо у справах про стягнення заробітної плати та стягнення аліментів передбачаються
пільги, то у решті випадків позивача/заявника може бути звільнено від сплати судового
збору, або витрати може бути зменшено, відстрочено чи розстрочено у зв’язку зі скрутним
майновим станом.
Зменшення, відстрочення, розстрочення чи звільнення від сплати судового збору не є
обов’язком суду. Оцінивши докази скрутності майнового стану, суддя вирішує чи
задовольняти клопотання. Такі питання вимагають збору документів на підтвердження
низького рівня доходів, при цьому перелік таких документів та способи їх отримання не
зазначені в чинному законодавстві.
Адвокат у справах ВПО та жителів ТОТ:
“Коли ти надаєш весь комплекс тих документів […] здавалося б ну неможливо вже
чогось іншого зібрати і суддя пише в ухвалі про те, що “не представлено достатньої
кількості доказів...докази викликають сумніви”, але при цьому не вказує в чому власне
кажучи сумніви ці виникають і які ще можна було б докази надати на
підтвердження платоспроможності або неплатоспроможності людини”83.
Адвокатка правозахисної організації:
“В деяких випадках звільняє суд, інколи – ні. Буває таке, що ми клопотання додаємо,
навіть якщо особа працююча і досить молодого віку, і суд звільняє. А буває таке, що
дивишся і вік похилий в особи, і дохід мінімальний, і пенсія мінімальна, а все ж таки
суд не вирішує це питання на користь особи. Тому якось складно це передбачити”84.
Дев’ятеро опитаних суддів серед документів, які впливають на їхнє рішення, виокремили
наявність статусу ВПО (підтверджений довідкою) та надані стороною справи документи, які
підтверджують скрутний матеріальний стан85.
Факт відстрочення сплати судового збору не гарантує, що особу не зобов’яжуть його
сплатити (повністю або частково) у разі задоволення позову, винесення рішення не на
користь позивача або часткового задоволення вимог86. Окремо слід виділити таку масову
категорію справ ВПО та жителів ТОТ, як стягнення заборгованості по заробітній платі.
Показовими є справи ТОВ “ДТЕК Свердловантрацит”, які виникли внаслідок економічної
Інтерв'ю: ВПО 1.
Інтерв'ю: Адвокат 1.
84
Інтерв'ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
85
Опитування: Суддя 7 (міськрайонний суд Донецької області), Судді 9, 16 та 17 (міський суд Донецької
області), Суддя 11 (міськрайонний суд Донецької області), Суддя 12 (міськрайонний суд Донецької області),
Суддя 13 (міський суд Донецької області), Суддя 14 (міський суд Донецької області); інтерв'ю: Суддя 1
(міський суд Луганської області).
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Див. Рішення Донецького окружного адміністративного суду від 11.04.2019 у справі № 200/3496/19-а.
ЄДРСР. 12.04.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81082012 (дата звернення: 25.02.2020); Рішення
Луганського окружного адміністративного суду від 20.11.2018 у справі № 1240/2806/18. ЄДРСР. 26.11.2018.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77990738 (дата звернення: 25.02.2020).
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блокади Донбасу та захоплення підприємств учасниками НЗФ, з подальшою відмовою
товариства виплачувати борг по заробітній платі працівникам87. Починаючи з 01 вересня
2015 року позивачі в справах за позовними вимогами, що випливають із трудових відносин,
не звільняються від сплати судового збору, за винятком справ про стягнення заробітної
плати та про поновлення на роботі. Дана категорія справ стосувалася вимоги про стягнення
середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні, яка не входить до
структури заробітної плати. Тому позивачі не отримали відповідних пільг, а суд відстрочував
чи звільняв їх від сплати судового збору на основі скрутного майнового становища.
В ЄДРСР було виявлено 117 ухвал щодо подачі апеляційної скарги з однорідними вимогами
у справі проти “ДТЕК Свердловантрацит”, з яких у 73 випадках позивачів було звільнено від
сплати судового збору, а у 44 – сплату судового збору відстрочено (див. Додаток 1). Однак
особи, яким відстрочили судовий збір, будуть змушені його сплатити, оскільки апеляційні
скарги не були задоволені.
У зверненнях з клопотанням про звільнення чи відстрочення судового збору показові також
ситуації, коли розмір судового збору не перевищував зазначені в законі 5% річного
доходу (які необхідні для звільнення від сплати судового збору у зв’язку зі скрутним
матеріальним становищем). Тому ВПО/жителі ТОТ були змушені сплачувати судовий збір,
хоча це й накладало значний тягар на них.
Ухвала судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:
“Позивач [зі статусом ВПО – прим. авт.] надав заяву про звільнення від сплати
судового збору, в якій посилається на важкий матеріальний стан, спричинений
низькими доходами, які складаються з пенсії в розмірі 1452,00 грн. на місяць, та якої
не вистачає на побутові потреби та унеможливлює сплату судового збору […]
судовий збір за подання позову складає 640,00 грн. […] Враховуючи щомісячний розмір
пенсії позивача, розмір судового збору не перевищує 5 відсотків розміру річного
доходу позивача – фізичної особи за попередній календарний рік, а отже заява про
звільнення від сплати судового збору не підлягає задоволенню”88.
У разі відмови суду у звільненні від сплати судового збору, його відстрочення, розстрочення
або зменшення, ВПО повинні сплатити судовий збір, навіть незважаючи на можливу
відсутність коштів 89. Шестеро опитаних респондентів, які є адвокатами у справах ВПО,
зазначили, що їм відомі випадки відмов ВПО/жителів ТОТ писати клопотання про
звільнення від сплати судового збору, у зв’язку з бажанням швидкого розгляду справи,
замість того, щоб витрачати час на подачу таких клопотань90.
На вирішення питання про звільнення від сплати судового збору також впливає значне
навантаження на суддів Донецької та Луганської областей. Окремі респонденти

Після введення з боку України транспортної блокади ОРДЛО в березні 2017 року низка промислових
підприємств, розташованих на ТОТ Донецької та Луганської областей, були “націоналізовані” НЗФ
“ДНР/ЛНР”.
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Ухвала Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області від 06.02.2018 у справі № 233/6421/17.
ЄДРСР. 09.02.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72038015 (дата звернення: 25.02.2020).
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Опитування: Адвокат 4.
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зазначали, що за відсутності чітко визначеної пільги по сплаті судового збору, судді більше
схильні зобов’язати особу сплатити судовий збір та перейти до розгляду справи по суті91.
Проведене дослідження виявило, що віддаленість місцезнаходження судів від ТОТ також
впливає на вирішення питання про звільнення від сплати судового збору. За словами
Олександра Коваля, директора Житомирського місцевого центру БВПД, в його практиці не
було випадків відмов у задоволенні таких клопотань і залишення без розгляду клопотань
ВПО внаслідок несплати судового збору. Респондент також звернув увагу на нелогічність
існуючого державного регулювання БВПД в поєднанні з судовим збором: “Держава
витрачається на роботу адвоката, який складає процесуальні документи чи представляє
інтереси в суді; а з іншого боку не дає можливості особі чи суб'єкту доступу до правосуддя,
оскільки людина не сплатила судовий збір. Тому дійсно, є наказ про надання правової
допомоги – він може бути належним і достатнім доказом того, що особа може бути
звільнення від обов'язку сплачувати судовий збір”92.
Відсутність правової визначеності у вищезгаданих нормах українського законодавства
призводить до неоднакової судової практики, що зумовлює різне правозастосування в
справах з однорідними вимогами та обставинами. У випадках, коли суд відмовляє у
звільненні від судового збору, ВПО і жителі ТОТ постають перед вибором: сплатити судовий
збір або знову звертатися до суду, що створює додаткове фінансове та часове навантаження.
Висновки
1. Необхідність сплати судового збору є істотною перепоною для звернення до суду
ВПО і жителів ТОТ. В окремих категоріях справ такі особи несуть додаткові витрати
для отримання документів, оформлення яких за відсутності збройного конфлікту було
б непотрібним або обійшлось би значно дешевше. Тому сплата судового збору стає
ще одним видатком для ВПО і жителів ТОТ.
2. Судова практика щодо звільнення від сплати судового збору заявників у справах про
встановлення юридичних фактів на ТОТ непослідовна через правову невизначеність
законодавчого регулювання. Частина суддів відмовляє у задоволенні клопотання
щодо звільнення від сплати судового збору, якщо факт народження/смерті прямо не
пов’язаний зі збройним конфліктом та не призвів до наслідків, зазначених в п. 21 ч. 1
ст. 5 ЗУ “Про судовий збір”. Під час дослідження було встановлено, що лише окремі
судді пов’язують зі збройним конфліктом не факт народження/смерті на ТОТ, а саму
необхідність встановлення таких фактів через збройний конфлікт; наслідком чого є
різне правозастосування у схожих справах.
3. Норму про звільнення позивачів від сплати судового збору “у справах за позовами до
держави-агресора Російської Федерації” складно застосувати на практиці. Судова
практика щодо покладення обов’язку відшкодувати шкоду внаслідок збройного
конфлікту на РФ складається на користь позивачів. Проте жодне з таких рішень ще не
було виконане, а відповідно до Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та
їх власності РФ має імунітет щодо таких справ.
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Інтерв'ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
Інтерв'ю: Коваль Олександр (Житомирський МЦ БВПД).

28

4. ВПО і жителі ТОТ потребують звільнення від судового збору у так званих пенсійних
справах, виникнення яких пов’язане з існуючим порядком виплати пенсій,
зумовленим тимчасовою окупацією. Такі особи змушені певний час жити без
щомісячного доходу та звертатися до суду для відновлення виплат, заявляючи
клопотання про звільнення або відстрочення сплати судового збору. Судова практика
складається на користь ВПО – судді переважно відстрочують сплату судового збору.
Однак дослідження виявило випадки, коли після відстрочення сплати судового збору і
рішення на користь позивача, пенсіонерів зобов’язували його сплачувати (з
приміткою, що судовий збір буде повернутий). Подальше повернення коштів у таких
справах затягувалось на тривалий час.
5. Попри наявність пільг щодо судового збору у разі доведення скрутного майнового
стану, їх регулювання суперечливе. Задоволення таких клопотань залежить від оцінки
доказів суддею, що вимагає збору документів на підтвердження низького рівня
доходів. Перелік таких документів і способи їх отримання не зазначені в чинному
законодавстві, а для ВПО та жителів ТОТ ситуація ускладнюється при наданні
документів з ТОТ. Якщо суддя вирішить відстрочити сплату судового збору, немає
гарантії, що особу не зобов’яжуть його сплатити (повністю або частково) у разі
задоволення позову, винесення рішення не на користь позивача або часткового
задоволення вимог.
6. Якщо розмір судового збору не перевищує зазначені в законі 5 відсотків річного
доходу, особу не буде звільнено від сплати судового збору у зв’язку зі скрутним
майновим становищем. Під час моніторингу були виявлені справи, в яких
ВПО/жителі ТОТ були змушені сплачувати судовий збір, оскільки розмір судового
збору на кілька десятих відсотка не перевищував зазначені в законі 5 відсотків
річного доходу. Відповідно вони були змушені сплатити збір, і це накладало на них
значний фінансовий тягар (наприклад, у вигляді вимушеного зменшення інших витрат
в повсякденному житті).
7. Значне навантаження на суддів Донецької та Луганської областей є одним з чинників,
який впливає на вирішення суддями питання про звільнення від сплати судового
збору, його зменшення, відстрочення або розстрочення. Внаслідок значного обсягу
справ, судді мають обмежений час і за відсутності чітко визначеної пільги можуть
бути схильні зобов’язати особу сплатити судовий збір та перейти до розгляду справи
по суті.
Рекомендації
1. Звернути увагу на можливість узагальнення судової практики в справах, які прямо чи
опосередковано пов’язані зі збройним конфліктом на Сході України, з метою
забезпечення правової визначеності застосовуваного права (Верховний Суд,
Національна школа суддів України).
2. Звільнити від сплати судового збору заявників, які звертаються до суду в порядку
окремого провадження за встановленням наступних юридичних фактів на ТОТ (без
необхідності доведення зв’язку зі збройним конфліктом): смерть особи; народження
особи; родинні відносини між фізичними особами; перебування особи на утриманні;
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реєстрація шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; проживання однією сім’єю
чоловіка та жінки без шлюбу та ін.93 (ВРУ, Міністерство юстиції України).
3. Прийняти нормативно-правовий акт, який забезпечить альтернативний (судовому
порядку) адміністративний порядок встановлення фактів народження та смерті на
ТОТ на наступних умовах:
- під час реєстрації фактів народження/смерті враховувати документи заявників, які
видані установами, організаціями й закладами, що знаходяться на ТОТ (без
попереднього встановлення цих фактів у судовому порядку);
- у разі наявності обґрунтованої відмови для проведення державної реєстрації в
адміністративному порядку або за відсутності можливості встановити причину смерті
або походження дитини на основі поданих документів, здійснювати судову процедуру
встановлення таких фактів (Міністерство юстиції України, КМУ, органи РАЦСу).
4. Зменшити/звільнити від сплати судового збору позивачів, які звертаються до суду в
порядку позовного провадження у справах про спадкування, які пов’язані з
втраченими на ТОТ документами та іншими проблемами у спадкових справах, що
спричинив збройний конфлікт (Міністерство юстиції України, ВРУ).
5. Вивчити можливість узагальнення судової практики з метою звільнення позивачів з
числа ВПО/жителів ТОТ у спорах щодо втрати майнових прав внаслідок збройного
конфлікту на підставі п. 6 ч. 1 ст. 5 ЗУ “Про судовий збір” без зобов’язання
підтверджувати даний факт вироком суду або остаточним рішенням (в якому позивач
визнаний потерпілим) у кримінальних провадженнях згідно зі ст. 258 Кримінального
кодексу України (Верховний Суд, Національна школа суддів України).
6. Доповнити ч. 1 ст. 5 ЗУ “Про судовий збір”, звільнивши від сплати судового збору
позивачів у типових адміністративних справах за наявності відповідного зразкового
рішення Верховного Суду. Зокрема, що стосується справ за участю ВПО/жителів ТОТ
щодо поновлення соціальних виплат і стягнення заборгованості у період їх
відсутності, виникнення яких пов’язане з існуючим порядком отримання ними
соціальних виплат (ВРУ, Міністерство юстиції України).
7. Задля усунення суперечності у регулюванні пільг щодо сплати судового збору у разі
доведення скрутного майнового стану – вивчити можливість проведення роз’яснення
щодо переліку документів на підтвердження низького рівня доходів для ВПО і
жителів ТОТ, щоб клопотання про зменшення/звільнення від сплати судового збору з
високою імовірністю було задоволене (Верховний Суд, Національна школа суддів
України).
8. Доповнити ч. 1 ст. 5 ЗУ “Про судовий збір” пільгою по сплаті судового збору у
справах, пов'язаних з трудовими відносинами. Наприклад, зазначити, що право на
пільгу мають працівники (колишні працівники), які звернулися із заявами до суду про
вирішення трудових спорів (ВРУ, Міністерство юстиції України).
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Змінити редакцію п. 16 ч. 2 ст. 3 та п. 21 ч. 1 ст. 5 ЗУ “Про судовий збір”.
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3. ТЕРИТОРІАЛЬНА ПІДСУДНІСТЬ СУДОВИХ СПРАВ ЗА УЧАСТЮ ВПО І
ЖИТЕЛІВ ТОТ
Однією зі складових права на доступ до правосуддя є територіальна доступність судів.
Згідно з загальним принципом, місцеві загальні суди повинні знаходитися в Україні в межах
адміністративно-територіальної одиниці94. Це дає можливість дістатися до суду протягом
невеликого проміжку часу, користуючись міським/приміським пасажирським транспортом
або автомобілем.
Суди, що розташовані на ТОТ, не здійснюють правосуддя, а їх територіальна юрисдикція
передана іншим судам поза адміністративно-територіальною одиницею, а в деяких випадках
навіть в суди інших областей. Після початку збройного конфлікту на Сході України, восени
2014 року була змінена територіальна підсудність судів на ТОТ, яка з тих пір майже не
змінювалася. З набуттям чинності ЗУ “Про здійснення правосуддя та кримінального
провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції”, голови вищих
спеціалізованих судів отримали право своїм розпорядженням змінювати територіальну
підсудність судових справ. Розпорядженням Голови Вищого спеціалізованого суду України з
розгляду цивільних і кримінальних справ було змінено підсудність для сімнадцяти
непрацюючих загальних судів Луганської області та тридцяти п’яти загальних судів
Донецької області95. Надалі відбувалася зміна територіальної підсудності щодо деяких судів,
зокрема й після відновлення роботи апеляційних судів на підконтрольній українській владі
території Луганської та Донецької областей.
Як уже зазначалось раніше, правила, за якими визначається територіальна підсудність
судових справ для ВПО і жителів ТОТ, є такими ж, як і для решти громадян України за
винятком окремих категорій справ. Зокрема, заява про встановлення факту народження
особи на ТОТ може бути подана до будь-якого суду (за межами ТОТ) незалежно від місця
проживання заявника, а позови про захист порушених прав у зв’язку із збройним конфліктом
можуть пред’являтися також за місцем проживання чи перебування позивача96.
Діяльність судів в зоні збройного конфлікту та судів із зміненою (“додатковою”) підсудністю
досліджувались українськими правозахисними організаціями 97, а також Спеціальною
Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до
європейських стандартів: Указ Президента України від 10.05.2006 №361/2006. Пункт 2 Розділу ІІІ. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361/2006 (дата звернення: 25.02.2020).
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моніторинговою місією ОБСЄ98. Проведене моніторингове дослідження виявило, що
територіальна доступність правосуддя для ВПО і жителів ТОТ є обмеженою у зв’язку з
низкою причин.
Підсудність справ окремих судів на ТОТ передана територіально віддаленим судам із
ускладненим транспортним сполученням (з іншими містами та районами), що призводить
до значних витрат часу і коштів для осіб, які звертаються за судовим захистом.
У зв’язку з вимушеним переїздом та непрацюючими органами влади на окупованих
територіях, ВПО і жителі ТОТ звертаються до судів зі зміненою підсудністю або за новою
реєстрацією місця проживання. Для жителів ТОТ відстань до судів зі зміненою
територіальною підсудністю суттєво збільшилася і для особистого звернення в суд вони
повинні перетинати лінію розмежування (щоб дістатись до визначеного суду або надіслати
документи поштовим відправленням). В’їзд та виїзд на ТОТ здійснюється через декілька
контрольних пунктів в’їзду і виїзду (далі – КПВВ) на ТОТ: один в Луганській області та
чотири в Донецькій області.
Один з опитаних суддів зазначив, що відстань судів від місця проживання людини є одним з
найголовніших чинників при зверненні до суду: “Питання відстані до суду – від цих
контрольних пунктів в’їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію, має дуже суттєве
значення для людини. Особливо для тих, хто проживає на тих територіях. Людина, якщо
вона хоче звернутися до суду, вона подумає для себе чи це робити, бо вона буде розуміти, що
це час, це гроші…”99.
Суддя міськрайонного суду Донецької області:
“Внаслідок того, що Артемівський міськрайонний суд Донецької області
територіально розташований найближче до КПВВ Майорське, кількість справ щодо
встановлення фактів народження/смерті та стягнення нарахованої, але не сплаченої
пенсії, в порядку спадкування, є значно більшою, ніж у більш віддалених судах”100.
Тринадцятеро дистанційно опитаних суддів під час опитування надали ствердну відповідь на
питання про випадки у судовій практиці, коли сторони у справі з числа ВПО/жителів ТОТ
заявляли про неможливість явки у судове засідання чи направлення представника внаслідок
необхідності витрачати фінансові, часові та/чи організаційні ресурси 101. Водночас деякі з
суддів-респондентів не вбачають проблему у відстані від КПВВ до судів зі зміненою
підсудністю102. За їхніми словами, при потребі судді отримують додаткову інформацію за
допомогою телефону чи електронної пошти. Навіть якщо особа не присутня у судовому
засіданні, надані докази аналізуються і судді здійснюють правосуддя.
Цікавим видається те, що деякі працюючі суди Луганської та Донецької областей так і не
отримали підсудність справ непрацюючих судів на ТОТ. Наприклад, Димитрівський міський
Доступ до правосуддя в контексті конфлікту в Україні / Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні.
2015. URL: https://www.osce.org/uk/ukraine-smm/212321?download=true (дата звернення: 24.02.2020).
99
Інтерв’ю: Суддя 3 (міський суд Луганської області).
100
Опитування: Суддя 11 (міськрайонний суд Донецької області).
101
Опитування: Суддя 7 (міськрайонний суд Донецької області), Суддя 8 (районний суд Донецької області),
Суддя 9, Суддя 16 та Суддя 17 (міський суд Донецької області), Суддя 10 (районний суд Луганської області),
Суддя 11 (міськрайонний суд Донецької області), Суддя 12 (міськрайонний суд Донецької області), Суддя 13
(міський суд Донецької області), Суддя 14 (міський суд Донецької області), Суддя 15 (районний суд Луганської
області), Суддя 18 (районний суд Луганської області), Суддя 22 (районний суд Луганської області).
102
Інтерв'ю: Суддя 5 (міськрайонний суд Донецької області), Суддя 6 (міськрайонний суд Донецької області).
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суд103, який знаходиться на відстані 63 км від КППВ “Маріїнка” та 76 км від КППВ
“Майорськ” – тобто значно ближче, ніж багато інших судів, яким було визначено
“додаткову” підсудність.
В жовтні 2017 року право змінювати територіальну підсудність було передано Голові
Верховного Суду104. У відповідь на запит моніторів, Верховний Суд повідомив, що у період з
15 грудня 2017 року105 до грудня 2019 року жодних змін територіальної підсудності не
здійснювалося: “[…] на адресу Суду надходили звернення судів (Апеляційного суду Донецької
області, Селідівського міського суду Донецької області, Дніпровського апеляційного суду) з
ініціативою стосовно зміни […] територіальної підсудності судових справ судів, які
розміщені в районі проведення операції Об’єднаних сил та не можуть здійснювати
правосуддя. За результатами цих звернень розпоряджень […] не приймалося”106.
Отримані моніторингові дані свідчать про те, що жоден опитаний суддя, адвокат чи посадова
особа органу державної влади не змогли визначити чіткі критерії, за якими відбувалася зміна
територіальної підсудності: як саме було визначено який конкретно суд на підконтрольній
українській владі території отримав змінену підсудність замість непрацюючого суду на ТОТ.
Також не знайдено детальних інформаційних матеріалів на офіційних сайтах державних
органів чи в ЗМІ.
Частина ВПО переїхали на підконтрольні українській владі території, але змушені
приймати участь у судових процесах за підсудністю свого зареєстрованого місця
проживання на ТОТ. Наприклад, у випадках відсутності оформленого статусу ВПО,
застосування правил виключної підсудності та невизнання судом адреси ВПО для цілей
територіальної підсудності. З метою визначення підсудності справи суддя має визначити
місце проживання чи перебування відповідача-фізичної особи, а для значної кількості справ,
які можуть розглядатися за місцем проживання чи перебування позивача/заявника, також і
місце проживання чи перебування позивача-фізичної особи.
Під час дослідження було виявлено ситуації, коли у справах за позовами до ВПО, позивачі не
знали адресу їх місця реєстрації як ВПО. Процедура інформування про розгляд справ (на
вебсайтах судів) є неефективною, тому позови подавалися не за місцем фактичного
проживання ВПО, а за зміненою підсудністю, згідно їх реєстрації місця проживання на ТОТ.
Під час моніторингу виявлено законодавчу прогалину, що має системний характер –
неврегульованість питання підтвердження реєстрації місця проживання ВПО для цілей
визначення територіальної підсудності судових справ, що суперечить принципу правової
визначеності. Реєстрація місця проживання ВПО має подвійну систему: за реєстрацією місця
проживання на ТОТ і за місцем проживання після переміщення. З одного боку, це дає
можливість змінювати територіальну підсудність деяких категорій справ за участі ВПО. З
іншого – колізії та прогалини в законодавстві призводять до неправильного визначення
територіальної підсудності чи невизнання суддями, обраної ВПО територіальної підсудності,
з направленням справи для розгляду в іншому суді (за підсудністю).
Інтерв'ю: Суддя 6 (міськрайонний суд Донецької області).
Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв'язку з проведенням антитерористичної
операції: Закон України від 12.08.2014 № 1632-VII. Ст. 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1632-18 (дата
звернення: 24.02.2020).
105
День початку роботи Верховного Суду визначено 15 грудня 2017 року.
106
Лист Верховного Суду від 18.12.2019 за вих. № 243/0/18-19.
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З 2014 року виникли і співіснують дві альтернативні системи реєстрації місця проживання, і
відповідно, визначення територіальної підсудності судових справ за участі фізичних осіб з
числа ВПО/жителів ТОТ:
-

Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб Мінсоцполітики
(далі – База даних ВПО);
Єдиний державний демографічний реєстр Державної міграційної служби (далі –
ЄДДР).

Щодо наявності двох можливих джерел інформації для суду (органів реєстрації реєстрів
територіальних громад і органів ДМС України), ГУДМС України у Донецькій області у
відповідь на запит моніторів зазначив: “Спрямування судових запитів стосовно
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб до органів місцевого самоврядування
– є більш доцільним ніж до органів ДМС”107.
ЗУ “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” передбачив реєстрацію
ВПО в окремому державному реєстрі та з видачею довідки ВПО. Для цілей визначення
територіальної підсудності важливою видається ст. 5 ЗУ “Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб”, відповідно до якої:
-

не передбачено інтеграцію чи передачу відомостей про реєстрацію місця проживання
з Бази даних ВПО з інформацією про зареєстроване місце проживання особи в ЄДДР;
не передбачено прямий доступ суддів до Бази даних ВПО та можливість користування
нею для цілей визначення територіальної підсудності, що призвело до відмов органів
Мінсоцполітики надавати суддям інформацію з неї.

Окрім вищезазначеного, реєстрація ВПО менш обтяжлива, ніж реєстрація місця проживання,
оскільки присутність власників житла, а також договір оренди чи найму не завжди
вимагаються. Реєстрація ВПО автоматично не впливає на розмір деяких житловокомунальних послуг та призначення житлових субсидій, а також оподаткування доходів від
здачі житла в оренду. В результаті, у разі необхідності (наприклад, задля зміни
територіальної підсудності) адресу за довідкою ВПО легше змінювати, ніж місце реєстрації
місця проживання особи.
У зв’язку з втратою доступу до паперової та електронної картотек Луганської та Донецької
областей на ТОТ, ідентифікація ВПО/жителів ТОТ здійснюється на підставі даних,
отриманих з ЄДДР та реєстрів інших державних органів. Процесуальне законодавство лише
визначає, що з метою визначення підсудності суддя може користуватися даними ЄДДР для
перевірки інформації про зареєстроване місце проживання.
Суддя міського суду Луганської області:
“Наприкінці 2014 року УДМС в Луганській області розіслало нам всім лист з
інформацією про те, що в нас немає доступу до картотек на тій території.
Повідомили, що не зможуть надавати відповіді на запити. І ми – судді, почали, хоча
це не передбачено прямо ЦПК України, але з метою дотримання права осіб на доступ
до суду, з власної ініціативи постановляти ухвалу і витребовувати інформацію від
Мінсоцполітики про те, чи є та чи інша особа ВПО”108.
107
108

Лист ГУДМС України в Донецькій області від 16.12.2019 за вих. № ЗПТ-П/7/1401-3/1401.2.3/20330.
Інтерв'ю: Суддя 1 (міський суд Луганської області).
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В жовтні 2017 року був прийнятий закон, який затвердив нові редакції процесуальних
кодексів. Однак нова редакція ЦПК України і КАС України також не вирішили проблему
подвійної системи реєстрації ВПО – за адресою ВПО і за адресою на ТОТ109. Судова
практика по використанню реєстрації місця проживання ВПО для цілей визначення
територіальної підсудності судових справ переважно складається на користь таких осіб110.
Під час дослідження було встановлено, що з 2018 року виникла проблема отримання
судами інформації про адресу ВПО з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо
переміщених осіб, оскільки Мінсоцполітики перестало надавати судам інформацію про
реєстрацію місця проживання ВПО. Місцеві ж УПСЗН не мають доступу до бази і не можуть
надавати судам інформацію з неї.
Суддя міського суду Донецької області:
“Зараз суди порушують питання перед відповідними підрозділами Мінсоцполітики
щодо надання доступу до реєстру ВПО судам – в частині місця перебування ВПО.
Тому що реєстр містить багато відомостей, а нас цікавить місце, де особа
зареєстрована як ВПО. Зараз це питання обговорюється, однак відповіді нам
Мінсоцполітики не надає”111.
Суддя міськрайонного суду Донецької області:
“І запити, і навіть ухвали направляли до Мінсоцполітики. Раніше – це рік назад, ми
отримували відповіді. А потім щось Мінсоцполітики перестало реагувати не просто
на запити, а навіть на ухвали суду”112.
Суддя міського суду Луганської області:
“Спочатку ми робили до них запити [органів Мінсоцполітики – прим. авт.], потім
почали робити ухвали. Вони ухвали і запити виконували дуже-дуже довго: два-три
місяці, іноді півроку […] ми припинили взагалі цю практику, щоб просто не
витрачати час, – тому що це призводило до того, що ці ухвали не виконувались, а
справа просто лежала без відкриття провадження дуже довго. Це було
нераціонально та порушувало вже права позивача на те, щоб швидко була розглянута
справа”113.
Двоє опитаних суддів вказали на необхідність безпосереднього доступу до ЄДДР, звідки
судді могли би отримувати інформацію про зареєстроване місце проживання особи одразу
після входу в систему114. У разі зміни реєстрації місця проживання, суд мав би можливість
дізнатися про це з ЄДДР без очікування відповіді на запити, як це відбувається сьогодні.

Ч.1, 6-10 ст. 187 “Відкриття провадження у справі” ЦПК України. ЦПК України. Закон від 18.03.2004 №
1618-IV (у чинній редакції від 13.02.2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення:
24.02.2020); Аналогічний принцип перевірки місця проживання при відкритті провадження у справі
прописаний в ст. 171 КАС України.
110
Інтерв’ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
111
Інтерв'ю: Суддя 4 (міський суд Донецької області).
112
Інтерв'ю: Суддя 6 (міськрайонний суд Донецької області).
113
Інтерв'ю: Суддя 1 (міський суд Луганської області).
114
Інтерв'ю: Суддя 3 (міський суд Луганської області), Суддя 6 (міськрайонний суд Донецької області).
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Під час опитування двоє опитаних адвокаток зазначили, що в їхній практиці були випадки
зміни реєстрації місця проживання ВПО в інтересах клієнта задля зміни територіальної
підсудності115.
Адвокатка правозахисної організації:
“Ми спочатку вивчаємо документи, і дивимося де реєстрація особи, а де місце
проживання [мається на увазі місце проживання за довідкою ВПО – прим. авт.].
Якщо наприклад реєстрація за довідкою ВПО це місто Сєвєродонецьк – ми маємо
право звернутися до Сєвєродонецька. Однак ми знаємо, що фактові справи
розглядаються місяць, півтора або більше. А особа наприклад немає часу, тобто
спливає строк прийняття спадщини (півроку). А за місцем реєстрації, наприклад,
підсудні місто Рубіжне, або Білокуракине, які дану категорію справ розглядають за
один-два дні, тому […] йдемо за місцем реєстрації”116.
Один з суддів згадав про випадки невідповідності реєстрації місця проживання ВПО в
довідці, наданій стороною суду, з інформацією в Базі даних ВПО – згідно отриманих даних
на запит суду117. Тобто в базі була інша адреса, що свідчило про зміну реєстрації місця
проживання ВПО. Деякі опитані судді вбачають одну з причин таких змін адреси в тому, що
в окремих судах розгляд справ відбувається швидше, в той час як в інших судах
провадження може тривати довго внаслідок гіршої організації роботи суду 118.
Троє суддів міського суду Донецької області звернули увагу на проблему недотримання
правил територіальної підсудності: “ВПО помилково звертаються до найближчого суду від
ТОТ, але не всі правильно визначають підсудність заяв/позовів, наслідком чого є небажані
витрати часу, коштів”119. П’ятеро опитаних суддів пригадали з власної судової практики
випадки, коли ВПО змінювали адресу за довідкою ВПО задля зміни територіальної
підсудності справи120.
Аналіз ухвал судів Луганської та Донецької областей в ЄДРСР виявив, що направлення
справ за територіальною підсудністю з одного в інший суд є поширеним явищем. Мова
не завжди йде про суди на невеликій відстані: є випадки пересилання справи з
Сєвєродонецького міського суду Луганської області до Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області121 – відстань між ними складає більше 370 км автошляхами, що
знаходяться неподалік лінії розмежування.
Проблеми зі зверненнями до суду лише за місцем отримання довідки про взяття на облік
ВПО або до суду відповідно до встановленої підсудності були частково вирішені шляхом
доповнення ст. 28 ЦПК України ч. 17. Нормою визначено, що позови про захист порушених,
невизнаних або оспорюваних прав (зокрема, про відшкодування шкоди, завданої внаслідок
обмеження у здійсненні права власності на нерухоме майно або його знищення,
Інтерв'ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
Там само.
117
Інтерв’ю: Суддя 3 (міський суд Луганської області).
118
Інтерв'ю: Суддя 6 (міськрайонний суд Донецької області).
119
Опитування: Суддя 9, Суддя 16 та Суддя 17 (міський суд Донецької області).
120
Опитування: Суддя 8 (районний суд Донецької області), Суддя 11 (міськрайонний суд Донецької області),
Суддя 13 (міський суд Донецької області), Суддя 15 (районний суд Луганської області), Суддя 18 (районний суд
Луганської області).
121
Ухвала Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 23.09.2019 у справі № 428/10810/19. ЄДРСР.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84527094 (дата звернення: 28.02.2020).
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116

36

пошкодження) у зв’язку збройним конфліктом можуть пред’являтися також за місцем
проживання чи перебування позивача.
Аналіз судової практики щодо застосування ч. 17 ст. 28 ЦПК України виявив різне
правозастосування даної норми - окремі судді пов’язують зі збройним конфліктом предмет
позову122, інші - саму необхідність ВПО і жителів ТОТ захищати права за зміненою
підсудністю123 (оскільки внаслідок збройного конфлікту не працюють суди на ТОТ).
Деякі суди, всупереч практиці суду касаційної інстанції124, в ухвалах з питань підсудності
приходять до висновку про неможливість використання реєстрації місця проживання ВПО
для цілей визначення територіальної підсудності справи: “[…] компетентні органи
Мінсоцполітики не уповноважені на реєстрацію місця проживання особи відповідно до
Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», а
засвідчують лише фактичне місце проживання внутрішньо переміщеної особи. В той же
час довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи не відноситься до
документів, щодо яких вносяться відомості про місце проживання особи”125.
Схожим чином за підсудністю реєстрації місця проживання на ТОТ, не визнаючи реєстрацію
за довідкою ВПО та відмовляючи у застосуванні ч. 17 ст. 28 ЦПК України, направляли
справи за підсудністю Селидівський міський суд Донецької області126, Старобільський
районний суд Луганської області127, Київський районний суд м. Одеси128, Біловодський
районний суд Луганської області129 та інші.
Суддя міськрайонного суду Донецької області:
“Законом України “Про свободу пересування і вільний вибір місця проживання”
зазначено що є зареєстрованим місцем проживання. На теперішній час є спір, чи
можна віднести до поняття “зареєстроване місце проживання” адресу, яка
зазначається в довідці ВПО. Апеляційний суд навіть має двояку позицію: одні
вважають що це зареєстроване місце проживання, інші – ні. І також це питання
потребує роз’яснення”130.
Ухвала Красноармійського міськрайонного суду Донецької області від 12.03.2018 у справі № 235/994/18.
ЄДРСР. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72696230 (дата звернення: 28.02.2020).
123
Див. наприклад: Ухвала Артемівського міськрайонного суду Донецької області від 20.07.2018 у справі №
219/5755/18. ЄДРСР. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75433421 (дата звернення: 28.02.2020).
124
“Одночасно, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, відповідачі у якій зареєстровані на
непідконтрольній території України, необхідно також враховувати імперативні положення спеціального
Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Згідно з частиною першою
статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» […] довідка про
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на
період наявності підстав, зазначених у статті 1 цього Закону..”. Див. Постанова Верховного Суду у складі
колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 29.07.2019 у справі № 409/2636/17.
ЄДРСР. 31.07.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83335780 (дата звернення: 28.02.2020).
125
Ухвала Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 11.11.2019 у справі №
265/7703/19. ЄДРСР. 13.11.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85537259 (дата звернення: 28.02.2020).
126
Ухвала Селидівського міського суду Донецької області від 09.11.2018 у справі № 242/5791/18. ЄДРСР.
12.11.2018. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77725216 (дата звернення: 28.02.2020).
127
Ухвала Старобільського районного суду Луганської області від 08.01.2019 у справі № 431/83/19. ЄДРСР.
25.01.2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/79354462 (дата звернення: 28.02.2020).
128
Ухвала Київського районного суду м. Одеси від 02.11.2018 у справі № 520/15872/18. ЄДРСР. 07.11.2018.
URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77608619 (дата звернення: 28.02.2020).
129
Ухвала Біловодського районного суду Луганської області від 13.01.2020 у справі № 408/116/20-ц. ЄДРСР.
15.01.2020. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/86863256 (дата звернення: 28.02.2020).
130
Інтерв'ю: Суддя 5 (міськрайонний суд Донецької області).
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Під час моніторингу виявлено, що на вибір територіальної підсудності ВПО/жителем ТОТ
чи їх представником, впливають наступні фактори:
-

-

-

-

судова практика на користь заявників/позивачів: більш вірогідне задоволення вимог
позивача, чи заявника у певному суді, а також вирішення процесуальних питань
(наприклад, звільнення від сплати судового збору, самостійне витребування
адміністративним судом певних доказів, тощо);
відстань до КППВ і транспортна доступність суду: наявність громадського
транспорту, потенційні видатки часу та коштів на проїзд, вимушена ночівля у
віддаленому населеному пункті;
ефективність організації роботи апарату суду і судочинства131;
ефективність організації роботи УПСЗН з обліку ВПО: можливість в день звернення
отримати довідку ВПО чи внести до неї нову адресу для звернення до суду;
наявність приймалень БВПД або правозахисних організацій неподалік КПВВ, чи за
місцезнаходженням суду: для оформлення довіреності і делегування участі в справі за
відсутності ВПО/жителя ТОТ;
місцезнаходження адвоката-представника – його потенційні витрати часу і коштів на
проїзд до суду (крім випадків, коли адвокат є безоплатним);
- завантаженість суду справами, включаючи неповний штат суддів.

Під час інтерв’ю судді зазначали, що передача підсудності справ з судів на ТОТ
призвела до збільшення навантаження на суди Донецької/Луганської областей. Згідно з
судовою статистикою щодо стану здійснення правосуддя за 2019 рік, середньомісячне
надходження справ і матеріалів на одного суддю місцевого загального суду у цих областях є
одним з найбільших в Україні (див. Додаток 2)132. Законодавством не було визначено
додаткових заходів з підвищення спроможності судів, які отримали “додаткову” підсудність:
збільшення штату суддів, апарату, додаткових площ приміщень, фінансування суду, а також
інших технічних можливостей для розгляду додаткових справ за зміненою підсудністю.
Під час моніторингу офіційних вебсайтів місцевих загальних судів Луганської та Донецької
областей було виявлено низку повідомлень про критичні ситуації з навантаженням на суддів,
що перешкоджає належному розгляду справ за зміненою підсудністю 133. Наприклад,
Слов'янський міськрайонний суд Донецької області повідомив громадськість, що в суді 23
штатні посади судді – але на початок 2018 року фактична чисельність суддів суду складала
11 суддів (12 вакансій), а правосуддя здійснювало 8; на початок 2019 року, правосуддя у суді

Наприклад, в Красноармійському міськрайонному суді Донецької області фактову справу розглядають деньв-день, тобто житель ТОТ/ВПО можуть вранці принести документи та у разі достатності доказів, після обіду
отримати судове рішення.
132
Див. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2019 рік / Судова влада України: вебсайт.
URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_tabl_19 (дата звернення: 28.02.2020).
133
Див. наприклад: Критична ситуація зі здійсненням правосуддя в Краснолиманському міському суді
Донецької області / Судова влада України: вебсайт. 13.01.2018. URL: https://km.dn.court.gov.ua/sud0530/prescentr/news/595975/ (дата звернення: 28.02.2020); Навантаження на суддів Біловодського районного суду
Луганської області / Судова влада України: вебсайт. 22.02.2019. URL: https://bv.lg.court.gov.ua/sud1204/prescentr/news/658735/ (дата звернення: 28.02.2020); Інформація щодо здійснення правосуддя Добропільським
міськрайонним судом Донецької області за І півріччя 2019 рік. / Судова влада України: вебсайт. 12.07.2019.
URL: https://dpm.dn.court.gov.ua/sud0514/pres-centr/news/744534/ (дата звернення: 28.02.2020).
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здійснювало 12 суддів 134. Троїцький районний суд Луганської області в одному з
повідомлень зазначав, що на даний час судочинство здійснює єдиний суддя, в якого у
провадженні знаходилось близько 2200 справ різних категорій. Далі суд посилався на
змінену підсудність справ Жовтневого районного суду міста Луганськ135 та рекомендував
“уточнювати у секретаря судового засідання за телефоном чи на офіційній веб-сторінці
завантаженість судді у той чи інший день та можливість проведення судового засідання
по Вашій справі”136.
Начальник ТУ ДСА в Луганській області Ігор Савенко під час інтерв’ю повідомив, що “із
124 штатних одиниць, які передбачені по судах місцевих загальних Луганської області,
працює всього 58”137. Штатна чисельність суддів у 14 судах Луганської області суттєво не
збільшувалася – вона розраховувалася для звичайної підсудності і не включає змінену
замість 18 непрацюючих судів на ТОТ. Також респондент зазначив, що в Луганській області
немає жодного приміщення місцевого загального суду, який би відповідав Державним
будівельним нормам України: “Норматив, яким керуються суди для забезпечення
нормальної роботи суду: 250 кв. м. на одного суддю […] Кремінський райсуд: потрібно 1850
кв. м. – має 496, 28 % забезпеченість […] Сєвєродонецький міськсуд – це біда, маленьке
приміщення […] 3700 кв. м. потрібно, – в наявності 700...”138.
Двоє опитаних адвокаток розповіли, що були свідками ситуації, коли літній чоловік бажав
приймати участь у судових засіданнях та витрачав час і кошти на це, але протягом кількох
разів Біловодський районний суд Луганської області не розглядав справу або переносив її
розгляд. Даний суд має не лише процесуальні проблеми, а й не обладнаний мінімальними
зручностями. Респондентки зазначили, що туалет для відвідувачів був зачинений, а тому їм
пропонували відвідувати вбиральню на вулиці 139.
За відсутності коштів на оплату послуг адвоката, жителі ТОТ і ВПО звертаються за БВПД, а
у разі представництва їх інтересів – це дозволяє не витрачати кошти та час на поїздки до
суду. Вікторія Харенко, начальниця Краматорського місцевого центру БВПД Донецької
області, повідомила, що з 2017 року на КПВВ “Майорськ” працює модуль, в якому
працівник БВПД надає правову допомогу: “Будь ласка: давайте доручення, давайте
довіреність, що хочете робіть – отримуйте допомогу, їдьте до себе; ми тут спрацьовуємо,
звертаємось від вашого імені, представляємо інтереси…”140. Така можливість дозволяє не
їхати до суду, а оформити доручення і надати документи представнику місцевого центру
БВПД, який в інтересах жителя ТОТ звернеться до суду і представлятиме його у судовому

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області підводить підсумки своєї діяльності за 2018 рік / Судова
влада України: вебсайт. 01.02.2019. URL: https://sl.dn.court.gov.ua/sud0544/pres-centr/news/639558/ (дата
звернення: 28.02.2020).
135
Найбільший суд Луганської області за штатом, населенням району та кількістю справ (до початку збройного
конфлікту і припинення роботи суду).
136
До уваги учасникам справи та відвідувачам суду / Судова влада України: вебсайт. 24.09.2018. URL:
https://tr.lg.court.gov.ua/sud1232/pres-centr/general/786980/ (дата звернення: 28.02.2020).
137
Інтерв’ю: Савенко Ігор (начальник ТУ ДСА в Луганській області).
138
Там само; ДБН В.2.2-26:2010. Будинки і споруди суди / ДНАОП: законодавча база. URL:
https://dnaop.com/html/32377/doc-%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.2.2-26_2010/
(дата
звернення:
28.02.2020).
139
Інтерв'ю: Адвокат 2 та Адвокат 3.
140
Інтерв'ю: Харенко Вікторія та Акіншин Олександр (Краматорський МЦ БВПД).
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процесі. Це в значній мірі вирішує проблему відстані і витрат часу та грошей на проїзд. Така
ж допомога надається на КПВВ “Новотроїцьке”, “Мар’їнка” та в смт Станиця Луганська141.
Важливим для захисту прав ВПО є досвід міжобласної співпраці центрів з надання БВПД в
інтересах ВПО/жителів ТОТ – передачі документів та доручень до іншого центру БВПД без
необхідності особистої присутності ВПО/жителя ТОТ. Восьмеро юристів/адвокатів БВПД
згадали про наявність такого досвіду під час опитування 142. Одна з опитаних респонденток
повідомила про наявність уніфікованої процедури передачі документів. Наприклад, якщо
клієнт звертається за БВПД у Києві, а справа за зміненою підсудністю ТОТ має розглядатися
у Донецькій області, йому можуть призначити адвоката у Донецькій області через місцевий
центр БВПД. Ганна Мариніч, начальниця відділу Козятинського місцевого центру БВПД в
м. Хмільник Вінницької області, зазначає: “Така практика є звичною по всій Україні і
стосується не лише ВПО, а й усіх інших суб’єктів отримання БВПД. Для зручності
громадян звернення перенаправляються працівниками Місцевих центрів”143.
Якщо громадянин не може звернутися до суду особисто, його право на звернення до суду
також забезпечується поштовим або електронним зв’язком (можливість надсилати
процесуальні документи без явки до суду). Однак українські поштові компанії не
працюють на ТОТ, що унеможливлює надсилання документів до суду поштою. Для
відправлення документів до суду таким особам необхідно їхати на підконтрольну
українській владі територію. Дану проблему можна було б частково вирішити
використанням системи “Електронний суд”, але станом на час написання звіту система не
працює в повному обсязі, а також наявні застереження щодо безпеки його використання на
ТОТ.
Питання електронного судочинства не було предметом моніторингу, але окремі
респонденти висловлювали свою думку щодо цієї теми, як рекомендацію для покращення
ситуації з доступом до суду. Впровадження системи “Електронного суду”, могло б стати
одним із засобів для покращення територіальної доступності правосуддя для ВПО та жителів
ТОТ, за допомогою якої, сторони судового процесу отримали б можливість приймати в них
участь дистанційно144. Перехід до заочного судочинства у більшості судових справ
зекономив би час перевантажених суддів, оскільки багато процесуальних складових
вимагають витрат часу (наприклад, усне провадження у суддів апеляційних інстанцій, які за
законом зобов’язані оголошувати рішення лише втрьох та здійснювати це під звукозапис).
Четверо опитаних суддів зазначили, що підтримують ідею першочергового впровадження
системи “Електронного суду” для Луганської та Донецької областей з метою використання
Понад 3 тис. українців отримали допомогу в дистанційних пунктах правової допомоги на лінії розмежування
Донецької обл. / Координаційний центр з надання правової допомоги: вебсайт. 02.08.2018. URL:
https://www.legalaid.gov.ua/novyny/ponad-3-tys-ukrayintsiv-otrymaly-dopomogu-v-dystantsijnyh-punktah-pravovoyidopomogy-na-liniyi-rozmezhuvannya-donetskoyi-obl/ (дата звернення: 28.02.2020).
142
Опитування: Скриннік Вікторія (Нововолинське БПД Волинської області), Чепрага Оксана (Первомайське
БПД Миколаївської області), Мариніч Ганна (Хмільницьке БПД Вінницької області), Павленко Світлана
(Фастівське БПД Київської області), Марценюк Леся (Володарське БПД Київської області), Болотюк Оксана
(Бахмутське БПД Донецької області), Лактюшина Анна (Криворізький МЦ БВПД), Жмурко Світана
(Любашівське БПД Одеської області).
143
Опитування: Мариніч Ганна (Хмільницьке БПД Вінницької області).
144
Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу
України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від
03.10.2017 № 2147-VIII. Ст. 6. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (дата звернення: 28.02.2020).
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його можливостей ВПО та жителями ТОТ145. Хоча категорично проти впровадження системи
“Електронного суду” не виступив жоден суддя чи інший опитаний експерт, були озвучені
наступні застереження:
-

-

-

якщо одна сторона буде використовувати систему “Електронного суду”, а інша не
матиме можливості працювати з електронними документами, незрозуміло яким чином
буде забезпечено рівність сторін судового процесу146;
впровадження даної системи і подання всіх документів в електронному форматі з
електронним цифровим підписом ймовірно унеможливить доступ до правосуддя осіб
похилого віку, а також осіб, які не мають комп’ютера та доступу до інтернету147;
впровадження даної системи на ТОТ може стати ризиком для зловживань з боку
учасників НЗФ та іноземних спецслужб.

Головною вимогою до впровадження системи “Електронного суду” є надання можливості
сторонам звертатися до суду різними способами: як персонально, так і віддалено (в
електронному вигляді).
Висновки
1. Територіальна доступність правосуддя для ВПО і жителів ТОТ ускладнена,
насамперед, великою відстанню між судами та місцем проживання таких осіб.
Правосуддя продовжують здійснювати віддалені невеликі суди у сільській місцевості
з утрудненим логістичним сполученням. Дослідження не виявило нововведень
держави для покращення цієї ситуації для осіб, чиє становище унеможливлює їх
звернення до суду за визначеною територіальною підсудністю.
2. Використання системи “Електронного суду” ВПО і жителями ТОТ на підконтрольній
українській владі території могло б спростити їхній доступ до правосуддя, оскільки
з’явилася б можливість вчиняти процесуальні дії віддалено за допомогою мережі
Інтернет. Для цього необхідно надати особі право вибору між фізичною присутністю
в суді та віддаленого використання системи “Електронного суду”.
3. Моніторинг судової практики щодо підсудності справ за позовами про захист
порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб у
зв’язку із збройним конфліктом (ч. 17 ст. 28 ЦПК України) виявив, що окремі судді
пов’язують зі збройним конфліктом предмет позову, інші – саму необхідність ВПО і
жителів ТОТ захищати права за зміненою підсудністю. Наслідком такого тлумачення
є правова невизначеність та в окремих випадках – неможливість використання
альтернативної підсудності, що передбачена процесуальною нормою.
4. Процесуальні кодекси України не містять додаткових заходів, які суд повинен
використати для встановлення місця проживання ВПО і жителів ТОТ. Окрім даних
ЄДДР, судді не можуть отримати (або отримують через значний проміжок часу)
відповіді на запити щодо відомостей про реєстрацію місця проживання з Державного
реєстру виборців та Бази даних ВПО.

Опитування: Суддя 7 (міськрайонний суд Донецької області), Суддя 10 (районний суд Луганської області),
Суддя 11 (міськрайонний суд Донецької області); Інтерв'ю: Суддя 3 (міський суд Луганської області).
146
Інтерв'ю: Суддя 6 (міськрайонний суд Донецької області).
147
Інтерв'ю: Суддя 4 (міський суд Донецької області).
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5. ВПО змінюють територіальну підсудність справ, реєструючись за місцезнаходженням
“зручного” суду. Це стало можливим внаслідок існування колізій та прогалин у
законодавстві, які призвели до подвійної системи реєстрації місця проживання ВПО.
Проблема потребує врегулювання, яке б дозволяло особам самостійно обирати більш
“зручний” суд.
6. Діяльність БВПД та правозахисних неурядових організацій дозволяє ВПО та жителям
ТОТ надати доручення і документи юристу/адвокату БВПД чи правозахисної
організації, який без їх участі може звернутися до суду і здійснювати представництво
під час розгляду справи.
7. Ситуація в судах Донецької і Луганської областей 148 характеризується неповним
штатом суддів та недостатньою чисельністю працівників апаратів судів, а також
малою площею будівель. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення судів не
розраховані на додаткове навантаження у вигляді справ за участю ВПО та жителів
ТОТ. Приміщення окремих судів, що не відповідають санітарним нормам, є
затісними, тому збільшити штат суддів для більш швидкого і якісного розгляду справ
неможливо. Заповнення вакансій суддів у судах із додатковим навантаженням (які
розглядають також справи за зміненою підсудністю) відбувається повільно, зокрема
через довготривалий процес оцінки кандидатів в судді Вищою кваліфікаційною
комісією суддів України. Кадрове наповнення штату суддів і апаратів судів є
недостатнім, оскільки воно не було збільшене після перенесення територіальної
підсудності справ з судів на ТОТ.
Рекомендації
1. Запровадити систему “Електронного суду” шляхом створення та запуску передбаченої
законом Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи на підконтрольній
українській владі території. Надати ВПО і жителям ТОТ можливість звертатися до
суду як особисто, так і за допомогою системи “Електронного суду”, провівши
інформаційну кампанію щодо такої можливості (ДСА, Вища рада правосуддя).
2. Визначити можливість узагальнення судової практики на рівні роз’яснення
Верховного Суду чи внесенням змін до законів про те, що реєстрація місця
проживання ВПО використовується по аналогії з реєстрацією місця проживання
відповідно до ЄДДР для цілей визначення територіальної підсудності – і ВПО можуть
обирати між адресою ВПО чи реєстрацією місця проживання на ТОТ (ВРУ, Верховний
Суд).
3. З метою прискорення отримання суддями інформації про місце реєстрації ВПО
забезпечити автоматичний доступ суддів до інформації про поточну реєстрацію місця
проживання ВПО з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО – для долучення в
матеріали справи довідки про реєстрацію місця проживання ВПО (ВРУ,
Міністерство юстиції України).
4. Задля належної перевірки місця проживання/перебування сторони-фізичної особи, для
цілей визначення територіальної підсудності справи, передбачити у процесуальних
кодексах дії, які має вжити суд для встановлення місця проживання/перебування
148

Йдеться про суди зі зміненою підсудністю.
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учасників судових справ з числа ВПО і жителів ТОТ, використовуючи як дані з
ЄДДР, так і з Бази даних ВПО (ВРУ, Міністерство юстиції України).
5. Організувати ефективну роботу БВПД у всіх пунктах пропуску із отримання доручень
та документів – щоб жителі ТОТ мали можливість приїхати і надати документи для
ведення судового процесу без їх участі (за участю юриста чи адвоката БВПД).
Організувати масову інформаційну кампанію серед ВПО і жителів ТОТ про
можливість міжобласної співпраці БВПД – за місцем проживання звернутися до
місцевого центру БВПД та надати документи і довіреність на юридичне
супроводження судової справи (Координаційний центр БВПД).
6. Доповнити ЗУ “Про безоплатну правову допомогу” нормою, яка передбачить право на
отримання БВПД не тільки для осіб з числа ВПО, а й для жителів ТОТ (ВРУ,
Міністерство юстиції України).
7. Забезпечити додаткові приміщення для перевантажених судів Луганської та
Донецької областей, які за зміненою територіальною підсудністю розглядають
справи, підсудні розташованим на ТОТ судам, задля нормалізації їх роботи.
Збільшити штатний розпис суддів та апарату суду у судах з такою підсудністю (ДСА).
8. Прискорити проведення кваліфікаційного оцінювання суддів та в пріоритетному
порядку провести переатестацію суддів (Вища кваліфікаційна комісія суддів України).
9. Внести зміни в ч. 1 ст. 30 ЦПК України, доповнивши норму словосполученням “окрім
розміщених на ТОТ” та виключивши справи ТОТ з переліку справ виключної
підсудності (ВРУ, Міністерство юстиції України).
10. Додати до ЗУ “Про судоустрій та статус суддів” і відповідно до ЗУ “Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” норму, що визначить обов’язок вивчення
позитивних практик організації роботи судів та їх впровадження в інших судах (ВРУ,
Міністерство юстиції України).
11. Доповнити ст. 1 ЗУ “Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у
зв’язку з проведенням антитерористичної операції” переліком критеріїв щодо
визначення судів для розгляду справ, підсудних судам на ТОТ, включивши до них
наступне:
а) наявність достатнього наявного штату суддів та працівників апарату суду, а також
площі приміщень;
б) транспортна доступність для ВПО і віддаленість від КПВВ на лінії зіткнення;
в) поточне навантаження і організація роботи суду;
г) питання безпеки;
д) наявність інфраструктури та сфери послуг;
е) організація роботи працівників апарату суду та суддів, що пришвидшує розгляд
справ (ВРУ, Міністерство юстиції України).
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ДОДАТКИ
Додаток 1
Рішення щодо клопотань про відстрочення/звільнення від сплати судового збору за
подання апеляційних скарг у справах проти “ДТЕК Свердловантрацит”
Реєстраційний
№ рішення

Звільнення від сплати
судового збору

Відстрочення сплати
судового збору

74109768

0

1

72395253

0

1

72395443

0

1

72395309

0

1

72444580

0

1

72503235

0

1

72776499

0

1

74830686

1

0

74830673

1

0

74830675

1

0

74830705

1

0

74830740

1

0

75058260

1

0

75058630

1

0

75058666

1

0

74718748

1

0

75057968

1

0

72983560

0

1

74591476

1

0

72004854

0

1

74591389

1

0

74109751

0

1

74109695

0

1

74552596

1

0

74552613

1

0

74552661

1

0

74552722

1

0

73429660

0

1

72368808

0

1

74552923

1

0

74552721

1

0

74552656

1

0

74771282

1

0

74771259

1

0

74529425

1

0

74552625

1

0

74552633

1

0

74552696

1

0

74552929

1

0

73293383

0

1

74919806

1

0

74919807

1

0

74919810

1

0
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72395224

0

1

72395269

0

1

72395582

0

1

72395325

0

1

72395334

0

1

72395463

0

1

74707299

1

0

73265364

0

1

72653345

0

1

72653889

0

1

72504596

0

1

74771264

1

0

74707822

1

0

74771258

1

0

74771262

1

0

74771266

1

0

77459398

0

1

74552584

1

0

71436599

0

1

71435873

0

1

71966913

0

1

75258666

1

0

75258670

1

0

75086460

1

0

75087044

1

0

75087448

1

0

75088360

1

0

71682304

0

1

71683253

0

1

71949698

0

1

71683359

0

1

74552783

1

0

74552653

1

0

74552916

1

0

74552896

1

0

74552651

1

0

74552712

1

0

74552717

1

0

74552576

1

0

74552955

1

0

74552597

1

0

74109761

0

1

74109763

0

1

72631718

0

1

72474906

0

1

72474923

0

1

74830666

1

0

74830669

1

0

74706441

1

0

74707302

1

0

74856253

1

0
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74855657

1

0

74855211

1

0

74855184

1

0

74830681

1

0

74830700

1

0

74145322

0

1

74109707

0

1

74109744

0

1

74855404

1

0

74271810

0

1

72983444

0

1

72475309

0

1

72474927

0

1

74919780

1

0

74919786

1

0

74919790

1

0

74919791

1

0

74919794

1

0

74919779

1

0

74919787

1

0

74920434

1

0

74919789

1

0

74920444

1

0

Всього

73

44

Джерело: ЄДРСР.
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Додаток 2
Середньомісячне надходження справ і матеріалів на одного суддю
місцевого загального суду в Україні

Область
(регіон)

м. Київ
Донецька область
Дніпропетровська область
Луганська область
Львівська область
Одеська область
Харківська область
Сумська область
Тернопільська область
Херсонська область
Закарпатська область
Київська область
Полтавська область
Чернівецька область
Хмельницька область
Рівненська область
Івано-Франківська область
Житомирська область
Вінницька область
Миколаївська область
Волинська область
Запорізька область
Черкаська область
Чернігівська область
Кіровоградська область
Автономна Республіка Крим
м. Севастополь

Кількість
суддів
відповідно до
наказу ДСА
України

2018
317
242
374
119
195
279
313
125
91
142
99
208
177
78
137
106
104
157
176
151
102
242
139
131
135

2019
317
242
374
119
195
279
313
125
91
142
99
208
177
78
137
106
104
157
176
151
102
242
139
131
135

Середньомісячне
надходження справ і
матеріалів на
одного суддю
місцевого
загального суду
Всього справ і
матеріалів

2018
90,70
69,81
70,57
79,35
69,83
66,36
64,31
66,92
63,91
63,18
61,55
60,92
58,99
63,25
57,87
60,05
58,91
57,07
57,84
55,55
54,34
56,74
52,80
53,57
44,65

2019
94,37
75,17
73,71
72,10
71,36
69,38
67,62
67,38
66,52
63,03
62,87
62,85
61,65
61,42
60,06
59,57
59,26
58,22
57,46
57,26
57,06
55,81
53,99
52,86
44,00

Джерело: Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя за 2019 рік /
Судова влада України: вебсайт. Таблиця 24. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_tabl_19 .
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Моніторинговий звіт
Дотримання права на доступ до правосуддя
внутрішньо переміщених осіб та жителів
тимчасово окупованих територій
Донецької та Луганської областей
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