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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги 

(реєстр. № 7473 від 17 червня 2022 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 17 червня 
2022 року Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 
29 червня 2022 року (протокол № 93) проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної правничої 
допомоги (реєстр. № 7473 від 17 червня 2022 року), поданий народним 
депутатом України Ватрасом В.А. та іншими народними депутатами України 
(далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою метою Законопроекту є забезпечення 
права осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на безоплатну вторинну 
правову допомогу, ефективної реалізації, зокрема, в умовах воєнного стану, 
прав осіб, у тому числі дітей, недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких 
обмежена, на отримання безоплатної правової допомоги шляхом спрощення 
механізму організації надання такої допомоги.

Законопроектом пропонується передбачити на законодавчому рівні:
право на безоплатну вторинну правову допомогу особам, які постраждали 

від торгівлі людьми;
право дітей, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежена, на 

звернення за безоплатною первинною правовою допомогою, а також право цих 
осіб на звернення за безоплатною вторинною правовою допомогою особисто з 
питань, звернення з якими до суду дозволяється таким особам, та порядок 
такого звернення;

збільшення межі малозабезпеченості осіб з інвалідністю для отримання 
безоплатної вторинної правової допомоги, передбачивши право таких осіб на 
безоплатну вторинну правову допомогу в разі, якщо вони отримують пенсію 
або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує 
двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб;

обов’язкову участь адвоката при розгляді судом справ щодо обмеження 
цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; надання особі психіатричної 



допомоги в примусовому порядку; примусової госпіталізації до 
протитуберкульозного закладу;

право на безоплатну вторинну правову допомогу осіб, які повідомили про 
активи відповідно до Закону України «Про санкції»;

права центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
залучати перекладача з мови, якою заявник може спілкуватися, у тому числі 
перекладача жестової мови, за рахунок коштів державного бюджету в разі, коли 
особа, яка бажає отримати безоплатну вторинну правову допомогу, не володіє 
державною мовою та/або має порушення слуху;

механізм надання центрами безоплатної первинної правової допомоги;
можливість подання звернень про отримання безоплатної правової 

допомоги засобами електронного зв’язку;
додаткові підстави відмови у наданні та припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги;
оплату послуг з медіації медіаторам, які залучаються центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги;
права та обов’язки суб’єкта права на безоплатну вторинну правову 

допомогу;
статус та повноваження Координаційного центру з надання правової 

допомоги, порядок оформлення трудових відносин з керівниками його 
територіальних відділень.

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи реалізація 
Законопроекту дозволить, зокрема, в умовах воєнного стану, забезпечити право 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на безоплатну вторинну правову 
допомогу, забезпечити ефективну реалізацію права осіб на отримання 
безоплатної правової допомоги, шляхом удосконалення порядку подання та 
розгляду звернень осіб, передбачити обов’язкову участь адвоката у справах 
щодо визнання фізичної особи недієздатною та надання психіатричної 
допомоги в примусовому порядку тощо.

Міністерство юстиції України, в цілому підтримуючи запропоновані 
Законопроектом зміни, зазначило про необхідність його першочергового 
розгляду на засіданні Комітету, з включенням до порядку денного сесії 
Верховної Ради України та подальшого  прийняття.

Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради 
України висловлено окремі зауваження до зазначеного Законопроекту.

Обговоривши положення Законопроекту з урахуванням висловлених до 
нього зауважень і пропозицій, Комітет дійшов висновку про необхідність 
певного доопрацювання законодавчого регулювання порушеного у 
законопроекті питання, зокрема внесення зміни до деяких законів України, а 
саме до:

частини сьомої статті 6 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років». 



статті 22 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»;

статті 20 Закону України «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей»;

статтей 10 і 17 Закону України «Про соціальний і правовий захист осіб, 
стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 
збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей», тощо.

На підставі викладеного, враховуючи приписи статей 93, 111 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного 
сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про 
внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до 
безоплатної правничої допомоги (реєстр. № 7473 від 17 червня 2022 року), 
поданий народним депутатом України Ватрасом В.А. та іншими народними 
депутатами України, і за результатами розгляду в першому читанні прийняти 
його за основу та в цілому в запропонованій Комітетом редакції (додається).

2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити голову підкомітету 
Комітету з питань правової політики Ватраса В.А.
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