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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону 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 липня 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 14 липня 2020 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 03 лютого 
2021 року (протокол № 46) проект Закону 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 липня 
2020 року), поданий народними депутатами України Лубінцем Д.В. та іншими 
(далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою метою Законопроекту є зняття 
обмежень у виборі місцевого загального суду для звернення з заявою про 
встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України.

Так, Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного 
процесуального кодексу України, виклавши абзац другий частини першої статті 
317 в такій редакції: «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».

На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття 
Законопроекту сприятиме спрощенню доступу до правосуддя особам, які 
проживають на тимчасово окупованій території України, а також надасть 
можливість таким особам скоротити час та видатки при оформленні документів, 
необхідних для реєстрації смерті у відповідних органах державної реєстрації актів 
цивільного стану.

Міністерство юстиції України за результатами опрацювання 
Законопроекту підтримує його прийняття та висловлює свої пропозиції щодо 
вдосконалення його положень. 



Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону 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 липня 2020 року), поданий народними депутатами 
України Лубінцем Д.В. та іншими.
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