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ЮРИСДИКЦІЯ МАЛОЗНАЧНИХ СПРАВ
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

жовтня 2018 року виповнився один рік з моменту прийнят
тя нових редакцій трьох кодексів Цивільного процесуального
кодексу України (надалі ЦПКУ) [1], Господарського процесу
ального кодексу України (ГПКУ) [2] та Кодексу адміністративно
го судочинства України (надалі - КАСУ) [3]. Прийняття цих трьох
кодексів було логічним продовженням реалізації норм Конститу
ції України та Закону України «Про судоустрій та статус суддів» в
частині судової реформи та виконанням одного з пунктів Стратегії
реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових ін
ститутів на 2015-2020 роки. [4]
Істотною і абсолютною новелою ЦПКУ стало запровадження
процедури розгляду справ у порядку спрощеного позовного про
вадження (статті 274-279). Аналогічна процедура передбачена у
ГПКУ (статті 247-252) та КАСУ (статті 257-263).
Однією з категорій справ, що розглядаються в порядку спро
щеного позовного провадження в цивільному або господарського
судочинстві є малозначні справи.
Проте, саме визначення (а точніше критерії) того, які справи
слід відносити до малозначних, а відповідно розглядати в порядку
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спрощеного позовного провадження, у цих двох кодексах містить
ся у різних розділах. У ЦПКУ визначення мітиться у ч. 6 ст. 19 пара
графу 1 глави 2 розділу 1, який регулює питання визначення юрис
дикції. У ГПКУ ч. 5 ст. 12 глави 1 розділу першого, де регулюються
основні положення господарського судочинства.
Отже, як ми бачимо підхід законодавця виявився не послідов
ним з цього питання. Найбільш цікавим, на наш погляд, є саме пи
тання розміщення визначення малозначних справ у ЦПКУ
Що ж таке юрисдикція? М ожна погодитися з думкою Д.М. Шадура, що «поняття судової юрисдикції є складним і багатоаспектним явищем, зміст якого в різні періоди розвитку наукової думки
змінювався відповідно до уявлень правознавців про місце суду се
ред інших органів державної влади і в механізмі правого регулю
вання в цілому». [5, с. 9] Юрисдикція є елементом компетенції, а у
сфері судової юрисдикції з огляду на наявність різних видів судо
чинства в цілому слід розрізняти цивільну, господарську, адміні
стративну, кримінальну і конституційну юрисдикції. [6, с.248]
ЦПКУ, ГПКУ, КАСУ виділяють три види юрисдикції: предметна
та суб’єктна; інстанційна та територіальна. За допомогою першого
виду юрисдикції (предметна та суб’єктна), яка саме врегульована у
параграфі 1 глави 2 розділу 1 усіх трьох кодексів, визначається роз
межування компетенції між цивільними, господарськими та адмі
ністративними судами.
Тобто у відповідних статтях трьох кодексів повинні містити
ся норм, які б давали потенційним учасником спору розуміння у
який суд звертатися з вимогою. Але чи прописання визначення ро
зуміння «малозначні» справи у параграфі глави 2 розділу 1 першо
му ЦПКУ вирішує питання розмежування компетенції між трьома
судами? На нашу думку ні.
Визначення «малозначних справ» лише вказує на ту категорію
справ, які мають розглядатися в спрощеному позовному прова
дженні. А спрощене провадження це лише процедура розгляду, а
не категорія справ, які б мали розглядатися тим чи іншим судом.
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На це також вказує О.В. Циркуленко, зокрема «спрощене позовне
провадження, передбачене ЦПК, є спеціальним порядком, проце
дурою розгляду спорів із незначною сумою в межах загального по
зовного провадження». [7, с. 83] Як вірно вказує І.О. Ізарова «спро
щена процедура розгляду справ має бути дієвою альтернативою
для загального порядку їх виріш ення...» [8, с. 216]
Отже, вважаємо, що розміщення визначення категорії справ,
які є малозначними у параграфі про юрисдикцію у ЦПКУ, є не ві
рним. Оскільки у даному випадку не вирішується питання, який
суд буде розглядати справу. Визначення «малозначних» справ, на
нашу думку, мало б міститися безпосередньо у главі про спрощене
провадження. Варто при цьому зазначити, що підхід законодавця у
господарському процесі, на нашу думку, є дещо кращим порівняно
з ЦПКУ, однак на нашу думку, теж не зовсім вірним.
Стосовно інших видів юрисдикції (дистанційної та територі
альної). Як має у цьому випадку визначатися юрисдикція «мало
значних» справ у цивільному судочинстві? Як відомо, інстанційна
юрисдикція визначає обсяг повноважень суду кожної ланки судо
вої системи України, а територіальна (підсудність) визначає межі
повноважень між судами в межах однієї судової ланки по розгляду
справ у першій інстанції.
Виходячи з норм ЦПКУ щодо інстанційної юрисдикції (ст. 2325 ЦПКУ), то можна стверджувати, що малозначні справи повинні
розглядатися місцевими загальними судами як судами першої ін
станції. Оскільки «малозначні справи» не підпадають під категорія
справ, які розглядають апеляційні суди як суди першої інстанції.
Стосовно ж територіальної юрисдикції (підсудності). Спро
щене провадження це різновид позовного провадження, про що
прямо вказано у нормах трьох процесуальних кодексів (ч. 4 ст. 19
ЦПКУ, ч.З ст.12 ГПКУ, ч. КАСУ). Законодавець не визначив у ЦПКУ
особливостей стосовно територіальної юрисдикції по категоріях
справ, що розглядаються у порядку спрощеного позовного прова
дження. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що на мало
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значні справи поширюються усі норми щодо визначення територі
альної юрисдикції, які містяться у статтях 26-30 ЦПКУ.
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