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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду 

(реєстр. № 5120 від 19 лютого 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 19 лютого 
2021 року Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 
14 квітня 2021 року (протокол № 52) проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про угоди про 
вибір суду (реєстр. № 5120 від 19 лютого 2021 року), поданий Президентом 
України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою метою Законопроекту є внесення змін 
до законодавства для забезпечення виконання в Україні Конвенції про угоди про 
вибір суду (ратифікація якої передбачена проектом Закону № 0092 
від 19 лютого 2021 року).

Законопроектом пропонується доповнити статтю 497 Цивільного 
процесуального кодексу України та статтю 366 Господарського процесуального 
кодексу України положеннями, в яких передбачається можливість визначення 
підсудності справ за участю іноземної особи за угодою сторін, а також Закон 
України «Про міжнародне приватне право» новою статтею 41, в якій надати 
учасникам правовідносин з іноземним елементом право укласти угоду про вибір 
суду, «якою визначити підсудність судам певної держави або одному чи 
декільком конкретним судам певної держави справ у спорах, що виникли або 
можуть виникнути між ними у зв’язку з такими правовими відносинами» та 
внести до Закону інші відповідні зміни.

На думку суб’єкта права законодавчої ініціативи, реалізація проекту 
позитивно вплине на інтереси українських суб’єктів господарювання та створить 
додаткові гарантії захисту прав іноземних суб’єктів господарювання в Україні. 
Врегулювання на законодавчому рівні питання укладення угод про вибір суду у 
справах з іноземним елементом заповнить існуючу прогалину в законодавстві та 
забезпечить його приведення у відповідність із сучасними стандартами в галузі 
міжнародного приватного права.

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 деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції про угоди про 
вибір суду (реєстр. № 5120 від 19 лютого 2021 року), поданий Президентом 
України.
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