
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

Р І III Е Н Н Я

щодо звернення до громадян України щодо функціонування органів
правосуддя на період карантину

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на 
своєму засіданні 17 березня 2020 року (протокол № 23) ситуацію, що склалася 
у зв’язку із запровадженням карантину та вирішив:

1. Затвердити текст звернення Комітету з питань правової політики до 
громадян України (додається).

2. Розмістити це звернення на офіційному веб-порталі Верховної Ради 
України та веб-сайті Комітету.

Голова Комітету



Звернення до громадян України щодо функціонування органів 
правосуддя на період карантину

11 березня 2020 року Постановою Кабінету Міністрів України № 211 
«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУГО-19» 
через спалах у світі коронавірусу з 12 березня до 03 квітня 2020 року в Україні 
запроваджується карантин.

Враховуючи вказану Постанову, а також з метою убезпечити населення 
України від поширення гострих респіраторних захворювань та коронавірусу 
СОУШ-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб, 
Головою Ради суддів України рекомендовано головам судів на період з 
16 березня до 03 квітня 2020 року встановити особливий режим роботи судів 
України (лист № 9рс-186/20 від 16 березня 2020 року).

З огляду на це Рада суддів України 11 березня 2020 року звернулася до 
громадян, які є учасниками судових процесів, з проханням утриматися від 
участі у судових засіданнях, якщо слухання не передбачають обов’язкової 
присутності учасників сторін. По можливості здійснення судового розгляду 
справ відбуватиметься без участі сторін, в порядку письмового провадження. 
Крім того, ознайомлення учасників судового процесу з матеріалами судової 
справи, за наявності такої технічної можливості, слід здійснювати в 
дистанційному режимі, шляхом надсилання сканкопій матеріалів судової 
справи на електронну адресу, зазначену у відповідній заяві, заяви про 
ознайомлення приймати через дистанційні засоби зв’язку. До того ж, Рада 
суддів України просить громадян утриматися від відвідин суду, якщо у них є 
ознаки будь-якого вірусного захворювання (слабість, кашель, задуха, 
утруднення дихання тощо).

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики звертає 
увагу, що запропоновані Радою суддів України рекомендації не мають на меті 
обмеження громадян доступу до правосуддя, а покликані забезпечити 
епідеміологічну безпеку в судах.

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і 
громадянина захищаються судом (частина перша); кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб 
(частина друга).

Згідно із статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну 
правничу допомогу; у випадках, передбачених законом, ця допомога надається 
безоплатно; кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Комітет наголошує, що відповідно до статті 64 Основного Закону України 
права громадян на звернення до суду та отримання правничої допомоги не 
можуть бути обмежені, а мають реалізовуватися з урахуванням умов 
існуючого карантину.



Незважаючи на виклики, які стали перед судовою системою, вона має 
забезпечувати дотримання права на доступ до правосуддя і здійснення 
правосуддя з урахуванням положень щодо поновлення чи продовження 
процесуальних строків та використання інших процесуальних механізмів 
забезпечення прав громадян.

У зв’язку з цим просимо громадян з розумінням поставитися до заходів, 
що вживаються на період дії карантину, які покликані убезпечити відвідувачів 
судів від поширення інфекційних захворювань.

Голова Комітету


