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ВИСНОВОК

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо забезпечення належного повідомлення учасників
судового процесу та направлення копій судових рішень
(реєстр. № 4360 від 11 листопада 2020 року)
За дорученням Голови Верховної Ради України від 13 листопада 2020 року
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 02 грудня
2020 року (протокол № 41) проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо забезпечення належного повідомлення учасників судового
процесу та направлення копій судових рішень (реєстр. № 4360 від 11 листопада 2020
року), поданий народними депутатами України Стефанчуком М.О., Шпеновим
Д.Ю. та іншими (далі – Законопроект).
Згідно з пояснювальною запискою метою прийняття Законопроекту є
забезпечення швидкого та своєчасного отримання учасниками судових процесів
процесуальних документів та зменшення видатків судових установ на послуги
поштового зв’язку.
Так, Законопроектом пропонується внести зміни до положень Кодексу
адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу
України та Господарського процесуального кодексу України, якими запровадити
такі новації: виключити обов’язок подання письмової заяви про sms та e-mail
підписку і встановити, що контактні дані, а саме номер мобільного телефону та
адреса електронної пошти, зазначені у позовній заяві, апеляційній скарзі (які є їх
обов’язковими реквізитами) можуть використовуватись судами для здійснення
викликів та надсилання судових рішень; встановити, що вручення викликів,
повідомлень, судових рішень на електронну адресу, зазначену в заявах по суті
справи, а судові виклик, повістка, судове рішення вважатимуться належним чином
надісланими та врученими, у разі наявного у суду електронного підтвердження про
дату та час їх направлення або електронного підтвердження про отримання тексту
електронного документа відповідальною особою установи; передбачити, що копія
судового рішення надіслана на електронну адресу, зазначену в заявах по суті справи
вважатиметься належно врученою.
На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи, прийняття Законопроекту
забезпечить можливість застосування електронного документообігу, вирішить
проблему з направленням судової кореспонденції у період карантинних заходів.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати
Верховній Раді України включити до порядку денного четвертої сесії Верховної
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів щодо забезпечення належного повідомлення учасників судового
процесу та направлення копій судових рішень (реєстр. № 4360 від 11 листопада
2020 року), поданий народними депутатами України Стефанчуком М.О., Шпеновим
Д.Ю. та іншими.
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