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Про проект Закону України  

про внесення доповнень до Закону України «Про судовий збір»  

щодо звільнення від сплати судового збору учасників 

антитерористичних операцій та членів сімей загиблих 

 (реєстр. № 1329) 

 

 

Комітет у справах ветеранів та інвалідів розглянув проект Закону України 

про внесення доповнень до Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення 

від сплати судового збору учасників антитерористичних операцій та членів сімей 

загиблих» (реєстр. № 1329 від 09.12.2014 року), поданий народним депутатом 

України Ю.Шухевичем. 

Метою законопроекту є звільнення від сплати судового збору учасників 

антитерористичних операцій та членів сімей загиблих. 

Правові засади справляння судового збору, платників, об'єкти та розміри 

ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення 

судового збору визначені Законом України «Про судовий збір». 

Законопроектом передбачено внести зміни до Закону України «Про 

судовий збір», якими пропонується: 

1) звільнити від сплати судового збору під час подання заяви про 

встановлення факту смерті особи, яка загинула або пропала безвісти в районах 

проведення воєнних дій або антитерористичних операцій; 

2) звільнити від сплати судового збору позивачів за подання позовів щодо 

спорів, пов’язаних з наданням статусу учасника бойових дій відповідно до 



 

пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» 

Підтримуючи ідею законопроекту щодо необхідності посилення 

правового та соціального захисту учасників антитерористичної оперції та членів 

сімей загиблих, чллени Комітету висловили деякі побажання та зауваження до 

законопроекту, які можливо врахувати при доопрацюванні його до другого 

читання.  

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення 

Комітет вирішив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

внесення доповнень до Закону України «Про судовий збір» щодо звільнення від 

сплати судового збору учасників антитерористичних операцій та членів сімей 

загиблих» (реєстр.№ 1329), поданий народним депутатом України                                        

Ю.Шухевичем, за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

 

2. Направити рішення до Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя, визначеного головним по опрацюванню 

проекту Закону. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету       О.Ю.ТРЕТЬЯКОВ  


