
Порядок повернення коштів, сплачених як судовий збір 

  

         Жидачівський районний суд Львівської області інформує щодо порядку 

повернення коштів, сплачених як судовий збір. 

 

          Так, якщо судовий збір повертається громадянам на підставі ухвали суду 

відповідно до пунктів 1-5 ч.1 ст. 7 Закону України «Про судовий збір», а саме: 1.) 

зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, 

ніж встановлено законом; 2.) повернення заяви або скарги; 3.) відмови у відкритті 

провадження у справі; 4.) залишення заяви або скарги без розгляду ( крім випадків, 

якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям 

позивача або за його клопотанням); 5.) закриття провадження у справі, такі кошти 

повертаються органами Державної казначейської служби України в порядку та на 

підставах, передбачених  Порядком виконання рішень про стягнення коштів державного 

та місцевих бюджетів або бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 03.08.2011 № 845. 

 

         У разі повернення судового збору, якщо такий був сплачений громадянином без 

подальшого звернення до суду, кошти повертаються відповідно до Порядку повернення 

коштів помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, 

затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 року № 

226, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2002 року за № 

1000/7288 (із змінами і доповненнями).  

 

         Зокрема, особа, яка бажає повернути грошові кошти, що були помилково сплачені 

на рахунок, визначений для сплати судового збору, звертається з заявою до суду, на 

доходний рахунок якого була помилково сплачена сума, та надає оригінал платіжного 

документа, що підтверджує її сплату. Суд розглядає надані документи, перевіряє факт 

зарахування коштів на рахунок, визначений для сплати судового збору, за випискою з 

рахунків і видає заявнику Довідку. 

 

         З отриманою довідкою та платіжним документом з відміткою суду заявник 

звертається до відповідного територіального управління Державної судової адміністрації 

України (далі - ТУ ДСА України) за місцем розташування суду для отримання Подання 

до органу Державної казначейської служби України. Вказане подання надається 

платником до органу Державної казначейської служби України разом із заявою про 

повернення коштів та платіжним документом про сплату коштів. 

           


