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Шановний Андрію Євгеновичу!

Керуючись частиною сьомою статті 93 Регламенту Верховної Ради 
України Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації 
та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних 
меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні, проведеному            
2 вересня 2020 року, розглянув проект Закону України «Про внесення змін до 
статті 317 Цивільного процесуального кодексу України щодо зняття 
обмежень у виборі місцевого загального суду для звернення з заявою про 
встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території 
України», реєстр. №3832 від 13.07.2020 р., поданий народними депутатами 
України Лубінцем Д.В. та іншими.

Вказаним законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного 
процесуального кодексу України, відповідно до яких заява про встановлення 
факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній 
Верховною Радою України, може бути подана родичами померлого або 
їхніми представниками до будь-якого місцевого загального суду за межами 
такої території України незалежно від місця проживання заявника.

Під час обговорення проекту Закону народними депутатами України – 
членами Комітету вказано, що законопроект є актуальним, оскільки зняття 
обмежень у виборі місцевого загального суду для звернення з заявою про 
встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України 
сприятиме спрощенню доступу до правосуддя особам, які проживають на 
непідконтрольних Україні територіях.



За підсумками розгляду, Комітет ухвалив рішення: звернутися до 
Комітету Верховної Ради України з питань правової політики з пропозицією 
рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 
внесення змін до статті 317 Цивільного процесуального кодексу України 
щодо зняття обмежень у виборі місцевого загального суду для звернення з 
заявою про встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій 
території України», реєстр. №3832 від 13.07.2020 р., поданий народними 
депутатами України Лубінцем Д.В. та іншими, за результатами розгляду у 
першому читанні прийняти за основу.
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