
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  правової  політики

01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел.: 255-35-84

В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо територіальної юрисдикції 

місцевих судів на території України до прийняття закону щодо 
зміни системи місцевих судів на території України 

у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів 
(реєстр. № 5387 від 16 квітня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 20 квітня 2021 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданніна 6 жовтня 
2021 року (протокол № 70) проект Закону про внесення змін до Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів» щодо територіальної юрисдикції місцевих судів 
на території України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на 
території України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів (реєстр.                 
№ 5387 від 16 квітня 2021 року), поданий народними депутатами України           
Демченком С.О. та іншими (далі – Законопроект). 

Згідно із пояснювальною запискою Законопроектом пропонується 
подовжити термін на один рік здійснення місцевими судами своїх повноважень 
у межах раніше визначеної (до утворення (ліквідації) районів згідно Постанови 
Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію 
районів») територіальної юрисдикції, але не пізніше 1 січня 2023 року.

Такий підхід забезпечить гарантування права на доступ до суду, яке 
захищено статтею 55 Конституції України та випливає з пункту 1 статті 6 
Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, які 
зобов’язують державу передбачити можливість безперешкодного 
звернення громадян до суду за захистом своїх прав. 

Відповідно до статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет з 
питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України 
включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання проект Закону про внесення змін до Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території 



України до прийняття закону щодо зміни системи місцевих судів на території 
України у зв’язку із утворенням (ліквідацією) районів (реєстр. № 5387 від              
16 квітня 2021 року), поданий народними депутатами України Демченком С.О.         
та іншими.
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