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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до Цивільного процесуального 
кодексу України щодо уточнення підстав перегляду рішення суду за 

нововиявленими обставинами у справах 
про встановлення дієздатності особи

(реєстр. № 7021 від 04 лютого 2022 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 04 лютого 2022 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні                               
від 13 липня 2022 року (протокол № 95 ) проект Закону про внесення змін до 
Цивільного процесуального кодексу України щодо уточнення підстав перегляду 
рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про встановлення 
дієздатності особи (реєстр. № 7021 від 04 лютого 2022 року) (далі - 
Законопроект), поданий народним депутатом України Павлішем П.В. та іншими 
народними депутатами України та встановив таке. 

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його розроблено з 
метою забезпечення права сторін судового спору на справедливий суд у 
рішеннях, де встановлюється процесуальна дієздатність особи при вчиненні 
окремих правочинів у разі, якщо висновок судово-психіатричного експерта 
складено з урахуванням рішення суду про визнання особи недієздатною, але це 
судове рішення було у подальшому скасовано судом вищої інстанції після 
складання висновку судово-психіатричного експерта. 

Для досягнення поставленої мети передбачається внесення змін до статей 
423, 426 та 427 глави 3 Цивільного процесуального кодексу України.

Розглядаючи даний Законопроект, Комітет з питань правової політики 
виходить з такого.

У Конституції України зазначається, що Україна є правовою державою 
(стаття 1), органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів 
України (частина друга статті 6), в Україні визнається і діє принцип верховенства 
права, закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 
Конституції України і повинні відповідати їй (частини перша-друга статті 8). 

Прийняття законів належить до повноважень Верховної Ради України як 
єдиного органу законодавчої влади в Україні (стаття 75, пункт 3 частини першої 
статті 85 Конституції України).



Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
висловило зауваження та пропозиції до Законопроекту.

Міністерство юстиції вважає, що вказаний Законопроект підлягає 
доопрацюванню.

Інститут законодавства надав ряд пропозицій до даного Законопроекту, 
частина з яких була врахована суб’єктом права законодавчої ініціативи.

Верховний Суд вважає прийняття цього Законопроекту недоцільним.
Комітет з питань бюджету ухвалив рішення, що зазначений Законопроект 

не матиме впливу на показники державного бюджету.
Вища рада правосуддя надіслала листа про те, що надання висновків 

стосовно предмету регулювання вказаного Законопроекту виходить за межі 
законодавчо визначених повноважень Вищої ради правосуддя.

Обговоривши Законопроект, відповідно до 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 Цивільного процесуального кодексу України щодо уточнення 
підстав перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами у справах про 
встановлення дієздатності особи (реєстр. № 7021 від 04 лютого 2022 року), 
поданий народним депутатом України Павлішем П.В. та іншими народними 
депутатами України, і за результатами розгляду в першому читанні прийняти 
його за основу, скоротивши строк подання поправок і пропозицій.

2. Визначити доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду 
на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України 
Павліша П.В.

Голова Комітету                                                                                    А.Є. КОСТІН

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Костін Андрій Євгенович
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B0400000053E22E0027179400
Дійсний до: 28.04.2023 0:00:00

Апарат Верховної Ради України
№ 04-26/03-2022/114473 від 14.07.2022


