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м. Київ

РЕЗОЛЮЦІЯ
Учасників круглого столу
«Конфлікт на Донбасі: виклики, загрози та їх правове врегулювання»
Представники Міжфракційного депутатського об'єднання Верховної Ради України «Сприяння
захисту прав та соціальній реабілітації учасників АТО», Асоціації адміністративних судів,
Асоціації адвокатів України, Асоціації податкових радників, за результатами проведення круглого
столу «Конфлікт на Донбасі: виклики, загрози та їх правове врегулювання», констатуючи, що
збройний конфлікт на Донбасі створив нові суспільні взаємовідносини, які потребують правового
врегулювання, дійшли згоди, що чинне українське законодавство на даному етапі не врегульовує
всіх пов’язаних з цим проблемних питань.
З огляду на те, що врегулювання правових викликів, які постали перед Україною, вимагає
невідкладного об’єднання зусиль усіх гілок влади, а також професійної юридичної спільноти та
громадянського суспільства, вважаємо за необхідне:
1. Звернутися до Голів вищих судів України з клопотанням про узагальнення судової
практики у справах за позовами про відновлення прав, порушених у зв’язку з конфліктом на
Донбасі та надання відповідної інформації: Верховній Раді України, Міністерству з питань
тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Міністерству
соціальної політики України з метою врахування в роботі останніх задля належного захисту прав та
законних інтересів громадян України;
2. Звернутися до Державної судової адміністрації України щодо необхідності врегулювання
наступних питань:
✓ створення окремого судового реєстру справ, які стосуються пенсійного та соціального
забезпечення тимчасово-переміщених осіб та жителів зони конфлікту, або окремого їх обліку;
✓ першочергового належного забезпечення суддів і працівників апарату приграничних до
зони проведення антитерористичної операції судів у частині здійснення заходів фінансового,
матеріально - технічного, кадрового (щодо апарату судів), інформаційного та організаційно технічного характеру;
✓ забезпечення суддів і працівників апарату суду прикріплених, переведених та відряджених
із зони проведення антитерористичної операції, службовим житлом або розроблення дієвих
механізмів компенсації (повної/часткової) вартості оренди житла;
✓ розроблення механізмів захисту персональних даних прикріплених, переведених та
відряджених із зони проведення АТО суддів та працівників апарату судів.
3. Порушити перед Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо
переміщених осіб України та Міністерством соціальної політики України, профільними комітетами
Верховної Ради України питання щодо необхідності, за результатами аналізу судової практики
щодо справ, які стосуються пенсійного та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб
та жителів зони конфлікту, розроблення, із залученням суддівського корпусу, змін до профільного
законодавства, з метою нівелювання підстав звернення до судових інституцій та захисту вже
порушених прав, свобод та інтересів внутрішньо переміщених осіб та жителів зони конфлікту.
4. Клопотати перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України щодо першочергового
проведення кваліфікаційного оцінювання суддів прикріплених, переведених та відряджених із зони
проведення Антитерористичної операції.
5. Створити спільну робочу групу для розроблення законодавчих змін, спрямованих на:
✓ внесення до процесуального законодавства змін, які:
забезпечуватимуть право на справедливий суд внутрішньо переміщених осіб та жителів зони
конфлікту;
визначатимуть дії суду та можливі альтернативні джерела отримання доказів, походження яких
унеможливлює перевірку їх достовірності;

враховуватимуть процесуальні особливості розгляду адміністративних, цивільних справ, в яких
стороною є жителі зони конфлікту, а також визначать підсудність кримінальних справ щодо
сепаратизму;
✓ подальше вдосконалення виборчого законодавства в частині гарантування виборчих прав
внутрішньо переміщених осіб;
✓ врегулювання законом проблемних питань пенсійного забезпечення та іншого соціального
захисту внутрішньо-переміщених осіб та жителів зони конфлікту з метою недопущення
дискримінації останніх;
✓ розроблення уніфікованих законодавчих механізмів документування та оцінки збитків,
завданих юридичним і фізичним особам, а також державі Україна внаслідок збройного конфлікту
на Донбасі (у відповідності до норм міжнародного права), встановлення осіб, причетних до їх
заподіяння/спричинення (учасники не передбачених законом збройних формувань, найманці,
військовий контингент країни-агресора (військовослужбовці строкової служби і за контрактом),
співробітники спеціальних служб країни-агресора та ін.), та подальшої ліквідації його наслідків та
притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, у тому числі й майнової;
✓ відновлення ефективного функціонування органів державної влади, місцевого
самоврядування у так званих «сірих» зонах;
✓ визначення правового режиму та вирішення проблемних питань захисту майнових прав
щодо рухомого та нерухомого майна, яке знаходиться на території, не підконтрольній Україні;
✓ удосконалення податкового та корпоративного законодавства в частині вирішення
існуючих проблем фізичних та юридичних осіб, бізнес чи майно яких знаходиться на території, не
підконтрольній Україні;
✓ вирішення проблемних питань вчинення нотаріальних дій та державної реєстрації речових
прав в зоні конфлікту, з опрацюванням питання можливості створення окремих державних реєстрів
рухомого та нерухомого майна та їх обтяжень;
✓ системне врегулювання проблемних питань, що виникають під час отримання статусу
інваліда учасниками антитерористичної організації, та які зумовлюють звернення таких осіб до
суду за захистом прав;
✓ системне врегулювання проблемних питань, що виникають під час реалізації гарантованого
державою права на отримання учасниками Антитерористичної операції земельних ділянок, та
інших видів їх соціального захисту, які зумовлюють звернення таких осіб до суду за захистом прав
та інтересів.
6. Уповноважити народного депутата України, Голову Міжфракційного депутатського
об'єднання Верховної Ради України «Сприяння захисту прав та соціальній реабілітації учасників
АТО» Білозір О.В. направити Резолюцію учасників Круглого столу «Конфлікт на Донбасі: виклики,
загрози та їх правове врегулювання» народним депутатам України, а також визначеним даною
резолюцією органам судової та виконавчої влади.

