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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до 
Господарського процесуального кодексу України 

щодо підсудності справ за участю іноземних юридичних осіб 
(реєстр. № 3566 від 29 травня 2020 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 03 червня 2020 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 03 лютого 
2021 року (протокол № 46) проект Закону про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України щодо підсудності справ за участю іноземних 
юридичних осіб (реєстр. № 3566 від 29 травня 2020 року), поданий народним 
депутатом України Алєксєєвим С.О. (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект спрямований на усунення 
прогалин, що склались у процесуальному законодавстві України при вирішенні 
судами питання підсудності справ за участю іноземних юридичних осіб.

Так, Законопроектом пропонується внести зміни до статті 29 
Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) 
«Підсудність справ за вибором позивача» шляхом здійснення уточнення, яким 
виключити можливість пред'явлення позовів, що виникають з діяльності філії 
або представництва іноземної юридичної особи за місцезнаходженням таких 
філій або представництв.  

Також Законопроектом пропонується доповнити статтю 366 ГПК України 
«Підсудність судам справ за участю іноземних осіб» новою частиною такого 
змісту: «Спори, підсудні судам України відповідно до Закону України «Про 
міжнародне приватне право», у яких відповідачем є іноземна юридична особа, 
розглядаються місцевим господарським судом, юрисдикція якого поширюється 
на місто Київ, незалежно від наявності інших визначених статтею 30 цього 
Кодексу підстав для виключної підсудності такого спору іншому 
господарському суду».

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, прийняття 
Законопроекту сприятиме уніфікації судової практики, спеціалізації суддів, 
попередить виникнення колізій та неоднозначного трактування норм законів в 
питанні визначення підсудності розгляду справ за участю іноземних осіб, 
сприятиме забезпеченню гарантованого Конституцією та законами України 
належному судовому захисту.



Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту 
Верховної Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив 
рекомендувати Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії 
Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін 
до Господарського процесуального кодексу України щодо підсудності справ за 
участю іноземних юридичних осіб (реєстр. № 3566 від 29 травня 2020 року), 
поданий народним депутатом України Алєксєєвим С.О.
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