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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про захист права власності та інших речових прав 
осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії

 (реєстр. № 5177 від 01 березня 2021 року) 

За дорученням заступника Голови Верховної Ради України від                                                      
02 березня 2021 року Комітет Верховної Ради України з питань правової 
політики розглянув на своєму засіданні 20 жовтня 2021 року (протокол № 72) 
проект Закону про захист права власності та інших речових прав осіб, 
постраждалих внаслідок збройної агресії (реєстр. № 5177 від 01 березня 2021 
року), поданий народним депутатом України Горбенком Р.О. та іншими 
народними депутатами України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття Законопроекту є 
захист майнових прав осіб, порушених внаслідок збройної агресії шляхом 
запровадження механізмів реституції, а також відшкодування майнової шкоди, 
завданої особам, які постраждали внаслідок збройної агресії у відповідності до 
міжнародних та європейських стандартів прав людини, зокрема практики ЄСПЛ.

Завданням Законопроекту є забезпечення надання допомоги особам, майно 
яких було знищено, пошкоджено або втрачено внаслідок збройної агресії та 
відновлення порушених прав шляхом застосування реституції після звільнення 
тимчасово окупованих територій

Пропонується прийняти новий цілісний закон, який визначатиме правові 
та організаційні засади державної політики щодо захисту права власності та 
інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії, зокрема 
пропонується запровадити комплексний механізм захисту прав власності, 
порушених внаслідок збройної агресії шляхом реституції та виплати компенсації 
фізичним особам, нерухоме та рухоме майно яких було знищено, пошкоджено 
або втрачено внаслідок збройної агресії незалежно від того, чи це сталося 
внаслідок дій країни-агресора чи внаслідок дій, вжитих з метою протидії 
збройній агресії.

Також Законопроектом вносяться зміни до статті 268 Цивільного кодексу 
України, Законів України «Про судовий збір», «Про безоплатну правову 
допомогу» та до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».



Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного шостої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про захист права власності та 
інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок збройної агресії (реєстр.                       
№ 5177 від 01 березня 2021 року), поданий народним депутатом України 
Горбенком Р.О. та іншими народними депутатами України. 
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