
Вх. № 18/474 від 21 грудня 2021 року 

 
Суб’єкт права на конституційну скаргу – громадянка Гіглава Ірина 

Володимирівна – звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням 
щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність): 

– Закону України „Про судовий збір“ від 8 липня 2011 року № 3674–VI 
(далі – Закон № 3674) в цілому;  

– пунктів 1, 2, 3 частини четвертої, абзацу першого, підпунктів „а“, „в“, 

„г“ пункту 2 частини п’ятої статті 328, абзаців другого, третього пункту 4 

частини другої статті 330, пункту 6 частини першої, частини третьої статті 333, 

пунктів 4, 5 частини першої статті 339 Кодексу адміністративного судочинства 

України від 6 липня 2005 року № 2747–IV (далі – КАС України),  

– пунктів 1, 2, 3 частини другої, абзацу першого, підпунктів „а“, „в“, „г“ 

пункту 2 частини третьої статті 287, абзаців другого, третього пункту 5 

частини другої статті 290, пункту 5 частини першої статті 293, пунктів 4, 5 

частини першої статті 296 Господарського процесуального кодексу України 

від 6 листопада 1991 року № 1798–XII (далі – ГПК України),  

– пунктів 1, 2, 3 частини другої, абзацу першого, підпунктів „а“, „в“, „г“ 

пункту 2 частини третьої статті 389, абзаців другого, третього пункту 5 

частини другої статті 392, пункту 5 частини другої статті 394, пунктів 4, 5 

частини першої статті 396 Цивільного процесуального кодексу України від 18 

березня 2004 року № 1618–IV (далі – ЦПК України).  

Автор клопотання вважає, що Закон № 3674 протирічить статті 1, 

частині другій статті 3, частинам першій, другій статті 8, частинам першій, 

другій статті 24, частинам першій, другій статті 55, частині третій статті 124 

Конституції України, оскільки передбачає фінансове обмеження при зверненні 

до судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій, а також при здійсненні 

окремих процесуально-правових дій у судах.  

Також, на думку скаржниці, визначені положення КАС України,  

ГПК України, ЦПК України суперечать приписам статті 1, частини другої 

статті 3, частин першої, другої статті 8, частини третьої статті 22, частин 

першої, другої статті 24, частин першої, другої статі 55, частини третьої  

статті 124 Конституції України, оскільки передбачають певні обмеження при 

касаційному оскарженні судових рішень. 

 

 

 


