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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

• Стаття 30 Цивільного кодексу України, визначає
дієздатність як здатність своїми діями набувати для
себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а
також здатність своїми діями створювати для себе
цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та
нести відповідальність у разі їх невиконання.

• Основні елементи змісту цивільної дієздатності
фізичної особи:

- можливість самостійно вчиняти правочини;

- можливість нести самостійну майнову
відповідальність;

- можливість складати заповіт і бути спадкоємцем;

- можливість обрати собі представника та самому бути
представником.



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

• Під обмеженням дієздатності слід розуміти обмеження

фізичній особі на підставі рішення суду самостійно складати

правочини, пов’язані з розпорядженням майна, одержувати

заробітну плату, пенсію, стипендію та інші види доходів. Усі

ці дії вона може вчинювати лише за згодою піклувальника.

Фізична особа, цивільну дієздатність якої обмежено, може

самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.



ВИДИ ДІЄЗДАТНОСТІ

• За Цивільним кодексом України розрізняються
такі види дієздатності:

- повна цивільна дієздатність – має фізична особа,
що досягла 18 років (повноліття), ст. 34
Цивільного кодексу України;

- неповна цивільна дієздатність – мають фізичні
особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні), ст. 32
Цивільного кодексу України;

- часткова цивільна дієздатність – мають фізичні
особи, що не досягли 14 років (малолітні), ст. 31
Цивільного кодексу України.



ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ 

ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи,

якщо вона страждає на психічний розлад, який істотно

впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та

(або) керувати ними, якщо вона зловживає спиртними напоями,

наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними

іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших

осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне

матеріальне становище стаття 36 Цивільного кодексу України.



ПОРЯДОК ТА ПІДСТАВИ ВИЗНАННЯ 

ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ

 Фізична особа може бути визнана судом

недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного,

стійкого психічного розладу не здатна

усвідомлювати значення своїх дій та (або)

керувати ними стаття 39 Цивільного кодексу

України.



КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ ?

Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,
визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
дієздатності фізичної особи розглядаються у порядку окремого
провадження у цивільному судочинстві.

 Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому
числі неповнолітньої особи, чи визнання фізичної особи
недієздатною подається до суду за місцем проживання цієї особи, а
якщо вона перебуває на лікуванні у наркологічному або
психіатричному закладі, - за місцезнаходженням цього закладу (ст.
295 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК
України).

Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності чи
визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її
межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді
Верховного Суду України.



ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СУДУ?

Справи окремого провадження суд розглядає за участю
заявника та заінтересованих осіб.

Заявниками про обмеження цивільної дієздатності фізичної
особи можуть бути члени сім'ї, орган опіки та піклування,
наркологічний або психіатричний заклад.

Заяву про обмеження права неповнолітньої особи
самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією
чи іншими доходами або позбавлення її цього права може
бути подано батьками (усиновлювачами),
піклувальниками, органом опіки та піклування.

Заявниками про визнання особи недієздатною можуть бути
члени її сім'ї, близькі родичі, незалежно від їх спільного
проживання, орган опіки та піклування, психіатричний
заклад (стаття 296 ЦПК України).



РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО 

ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ



ВАРТІСТЬ

Відповідно до частини другої ст. 299 ЦПК

України судові витрати, пов'язані з

провадженням справи про визнання

фізичної особи недієздатною або обмеження

цивільної дієздатності фізичної особи,

відносяться за рахунок держави.



ЗМІСТ ЗАЯВИ

• Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи повинна
містити обставини, що свідчать про психічний розлад, чи обставини, що
підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає
спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами
тощо, поставила себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за
законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

• У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно
розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або
позбавлення її цього права повинні бути викладені обставини, що
свідчать про негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для
неповнолітнього здійснення ним цього права.

• У заяві про визнання фізичної особи недієздатною повинні бути
викладені обставини, що свідчать про хронічний, стійкий психічний
розлад, внаслідок чого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій
та (або) керувати ними.

• При підготовці справи до судового розгляду при наявності достатніх
даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи призначається
судово-психіатрична експертиза. Якщо таких даних немає, то експертиза
не проводиться, а ухвалюється рішення про відмову у задоволенні
поданої до суду заяви.



ЗМІСТ ЗАЯВИ

 Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи
визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю
заявника, особи, щодо якої розглядається справа про визнання її
недієздатною, та представника органу опіки та піклування. З
урахуванням стану здоров’я особи, щодо якої розглядається справа
про визнання її недієздатною, її участь у розгляді справи може
відбуватися у режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого
лікувального закладу, в якому перебуває така особа, про що суд
зазначає в ухвалі про відкриття провадження у справі.

 Питання про виклик фізичної особи, щодо якої розглядається
справа про визнання її недієздатною, вирішується в кожному
випадку судом із урахуванням стану її здоров’я.

 Для визначення фактичної можливості такої особи з’явитися в
судове засідання, а також про можливість особисто дати пояснення
по суті справи у разі необхідності суд може призначити відповідну
експертизу.



ЗМІСТ ЗАЯВИ

 До заяви рекомендуємо долучити:

 копії паспортів та ідентифікаційних кодів (як заявника так і
особи відносно якої подана заява);

 підтвердження місця реєстрації та проживання заявника та
особи (штамп в паспорті, додаток про реєстрацію до ID карти,
довідка про склад сім'ї);

 документи що підтверджують родині зв'язки (наприклад
свідоцтво про народження як заявника так і особи відносно якої
подана заява);

 копія медичних документів та інших документів, які свідчать
про наявність психічного розладу (довідка МСЕК, виписки з
медичної карти, висновки, рекомендації медичних комісій та
медичних закладів і.т.д.);

 висновок органу опіки та піклування про доцільність
обмеження дієздатності (орган опіки і піклування не завжди
надає такий висновок, в будь-якому разі цей орган зазвичай
виступає третьою стороною по справі і може надати свої
рекомендації в ході розгляду справи в суді)



РІШЕННЯ СУДУ

• Суд, ухвалюючи рішення про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи (у тому числі обмеження або позбавлення права
неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїми
доходами) чи визнання фізичної особи недієздатною, встановлює
над нею відповідно піклування або опіку і за поданням органу
опіки та піклування призначає їй піклувальника чи опікуна. Суд за
заявою органу опіки та піклування чи особи, призначеної
піклувальником або опікуном, у місячний строк звільняє її від
повноважень піклувальника або опікуна і призначає за поданням
органу опіки та піклування іншу особу, про що постановляє
ухвалу. Суд за заявою особи, над якою встановлено піклування,
може звільнити піклувальника від його повноважень і призначити
за поданням органу опіки та піклування іншого піклувальника, про
що постановляє ухвалу.

• Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається
судом органу опіки та піклування, органам
ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання
фізичної особи.



РІШЕННЯ СУДУ

 Строк дії рішення про визнання фізичної особи
недієздатною визначається судом, але не може
перевищувати двох років.

 Клопотання про продовження строку дії рішення про
визнання фізичної особи недієздатною має право
подати опікун, представник органу опіки та
піклування не пізніше ніж за п’ятнадцять днів до
закінчення строку Клопотання про продовження
строку дії рішення про визнання фізичної особи
недієздатною повинно містити обставини, що
свідчать про продовження хронічного, стійкого
психічного розладу, внаслідок чого особа продовжує
не усвідомлювати значення своїх дій та (або)
керувати ними, підтверджені відповідним висновком
судово-психіатричної експертизи.



ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

У разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої
була обмежена, або такого поліпшення її психічного стану,
який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати
значення своїх дій та (або) керувати ними, суд поновлює її
цивільну дієздатність.

У разі припинення фізичною особою зловживання спиртними
напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами,
азартними іграми, тощо суд поновлює її цивільну дієздатність.

За заявою опікуна або органу опіки та піклування суд
поновлює цивільну дієздатність фізичної особи, яка була
визнана недієздатною, і припиняє опіку, якщо буде
встановлено, що внаслідок видужання або значного
поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними.



РІШЕННЯ СУДУ ПРО ПОНОВЛЕННЯ

ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ

• Скасування рішення суду про визнання фізичної особи
недієздатною та поновлення цивільної дієздатності
фізичної особи, яка була визнана недієздатною, в разі її
видужання або значного поліпшення її психічного
стану здійснюється за рішенням суду на підставі
відповідного висновку судово-психіатричної
експертизи за заявою опікуна, членів сім’ї, органу
опіки та піклування або самої особи, визнаної
недієздатною.

• Рішення суду після набрання ним законної сили
надсилається судом органу опіки та піклування,
органам ведення Державного реєстру виборців за
місцем проживання фізичної особи.



НОРМАТИВНА БАЗА

• Цивільний кодекс України

• Цивільний процесуальний кодекс України

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


Доводимо до Вашого відома адреси місця знаходження
Львівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

та території, на які поширюється обслуговування громадян:

Львівський місцевий центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Юрисдикція місцевого центру:
Перемишлянський район
Пустомитівський район

Яворівський район
Городоцький район
Жовківський район

Місто Львів
Адреса: 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 30 Телефон: (032)255-65-71, 

(032)255-36-65, (097)7117991 Електронна скринька: lviv2.lviv@legalaid.lviv.ua

mailto:lviv1.lviv@legalaid.lviv.ua



