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Шановний Даниле Олександровичу!
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 18 листопада 2020
року (Протокол № 21) розглянув проєкт Закону про внесення зміни до статті
5 Закону України "Про судовий збір" (щодо сплати судового збору при захисті
прав учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та
Героїв України) (реєстр. № 3148 від 03.03.2020), поданий народними
депутатами України: Аллахвердієвою І.В., Кінзбурською В.О., Горбенком Р.О.
(далі – законопроєкт).
Метою законопроєкту є усунення суперечності, що буде сприяти
приведенню законодавства України про права і свободи людини і громадянина
у відповідність до вимог принципів верховенства права та правової
визначеності. Для цього пропонується внести зміни до Закону України «Про
судовий збір» в частині викладення пункту 13 частини першої статті 5
зазначеного Закону в такій редакції: «учасники бойових дій, постраждалі
учасники Революції Гідності, Герої України – у всіх справах незалежно від
характеру порушених прав» (згідно з чинною нормою – у справах, пов’язаних з
порушенням їхніх прав).
Комітет підтримує необхідність уточнення зазначеної норми, оскільки
звільнення від сплати судового збору полегшить доступ до правосуддя
учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та
Героям України, усуне порушення та обмеження їхніх прав при зверненні до
суду у зв’язку з порушенням будь-яких прав незалежно від характеру,
предмета та підстав таких позовів.

Разом з тим, у ході обговорення законопроєкту Заступник Голови
Державної судової адміністрації України Чорнуцький С.П. повідомив, що
законопроєкт не підтримується Державною судовою адміністрацію України.
За підсумками обговорення законопроєкту Комітет прийняв рішення:
звернутися до головного Комітету з питань фінансів, податкової та митної
політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт Закону
про внесення зміни до статті 5 Закону України "Про судовий збір" (щодо
сплати судового збору при захисті прав учасників бойових дій, постраждалих
учасників Революції Гідності та Героїв України) (реєстр. № 3148 від
03.03.2020), внесений народними депутатами України Аллахвердієвою І.В.,
Кінзбурською В.О., Горбенком Р.О., за результатами розгляду у першому
читанні прийняти за основу.
Голова Комітету
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