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Шановний Даниле Олександровичу!

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин 
і міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, 
проведеному 15 листопада 2022 року (протокол № 70), розглянув проект 
Закону України про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" 
щодо звільнення від сплати судового збору деяких категорій осіб, реєстр. № 
8021 від 12.09.2022, поданий народним депутатом України Приходько Н.І. та 
іншими народними депутатами України (далі - законопроект).

Як зазначено в пояснювальній записці, метою законопроекту є звільнення 
від сплати судового збору позивачів – у справах щодо порушення прав, 
визначених Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб», військовослужбовців - учасників бойових дій, які беруть 
(брали) участь у відсічі збройної агресії, а також сімей загиблих (померлих) 
таких військовослужбовців – учасників бойових дій.

Під час обговорення проекту Закону в межах предметів відання Комітету 
народними депутатами України вказано на його актуальність та 
обгрунтованість з огляду на спрямованість вдосконалити чинне 
законодавство України щодо забезпечення внутрішньо переміщених осіб 
правом на безперешкодний доступ до правосуддя. В той же час, члени 
Комітету звернули увагу на деякі неточності в проекті Закону, які можуть 
бути доопрацьовані головним комітетом під час підготовки законопроекту до 
другого читання. Так, норми проекту Закону та Порівняльної таблиці до 
нього відрізняються в частині періоду, на який поширюватимуться 



положення законопроекту. Відповідно до Порівняльної таблиці, доданої до 
проекту Закону, термін звільнення від сплати судового збору для внутрішньо 
переміщених осіб обмежується строком дії правового режиму воєнного стану 
на території України та шести місяців після його закінчення, тоді як у тексті 
самого проекту Закону таке обмеження по строку відсутнє. Крім того, 
потребує конкретизації запропоноване у законопроекті формулювання 
позивачі - у справах щодо порушення прав, визначених Законом України «Про 
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», яке за своїм 
змістом не створює належної правової визначеності.

Враховуючи зазначене, Комітет ухвалив рішення: звернутися до Комітету 
Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з 
пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України 
про внесення змін до Закону України "Про судовий збір" щодо звільнення від 
сплати судового збору деяких категорій осіб, реєстр. № 8021 від 12.09.2022, 
поданий народним депутатом України Приходько Н.І. та іншими народними 
депутатами України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за 
основу.

Перший заступник
голови Комітету                                                                 М. ТКАЧЕНКО


