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Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 
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Про проект Закону України 

про внесення змін до статті 9 Закону України "Про судовий збір" щодо 

створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення до приміщень судів  

(реєстр. № 6211) 

 

 

Розглянувши проект Закону України про внесення змін до статті 9 Закону 

України "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів 

(реєстр. № 6211 від 20.03.2017 року), поданий Кабінетом Міністрів України, 

Комітет зазначає таке. 

Відповідно до статті 55 Конституції України права і свободи людини і 

громадянина захищаються судом. 

Конвенцією ООН про права осіб з інвалідністю, ратифікованою Україною 

у 2009 році, передбачено, що держави-учасниці забезпечують особам з 

інвалідністю нарівні з іншими ефективний доступ до правосуддя. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про судовий збір» кошти судового 

збору спрямовуються на забезпечення здійснення судочинства та 

функціонування органів судової влади. 

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 9 зазначеного Закону 



та передбачити, що кошти судового збору мають спрямовуватися також на 

забезпечення архітектурної доступності приміщень судів, доступності 

інформації, що розміщується у суді, для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

Міністерство фінансів України  підтримує законопроект. 

Державна судова адміністрація України не підтримує законопроект та 

вважає, що термін «на забезпечення здійснення судочинства та 

функціонування органів судової влади» включає в себе, зокрема, здійснення 

видатків на забезпечення архітектурної та інформаційної доступності 

приміщень судів для всіх учасників судового процесу, у тому числі й для 

людей з інвалідністю. Тому порушене в законопроекті  питання вже 

законодавчо врегульовано. 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції зазначає, що у проекті 

акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 

 1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення змін до статті 9 Закону України "Про судовий збір" щодо створення 

умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення до приміщень судів (реєстр. № 6211), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу і в 

цілому як Закон. 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

податкової та митної політики. 

 

 

 

 

Голова Комітету      О. ТРЕТЬЯКОВ 

 


