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В И С Н О В О К

щодо проекту Закону про внесення змін 
до Закону України “Про виконавче провадження” щодо створення умов для 

виконання угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених між  
іноземним суб’єктом та державою Україна
(реєстр. № 5267 від 18 березня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 22 березня 2021 року 
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики розглянув на своєму 
засіданні 14 квітня 2021 року (протокол № 52) проект Закону про внесення змін 
до Закону України “Про виконавче провадження” щодо створення умов для 
виконання угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених між 
іноземним суб’єктом та державою Україна (реєстр. № 5267 від 18 березня                
2021 року), поданий Кабінетом Міністрів України (далі – Законопроект).

Згідно з пояснювальною запискою Законопроект розроблено з метою 
виконання Україною угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених 
між іноземним суб’єктом та державою Україна, на будь якій стадії урегулювання 
спору або розгляду справи, включаючи стадію визнання та виконання рішення.

Законопроектом пропонується внести зміни до статтей 39 та 27 Закону 
України “Про виконавче провадження”, передбачивши таким чином, що 
виконавче провадження підлягає закінченню, якщо відповідно до умов угоди про 
врегулювання спору (мирової угоди), укладеної між іноземним суб'єктом та 
державою Україна на будь якій стадії урегулювання спору або розгляду справи, 
включаючи стадію визнання та виконання рішення, виконавчий документ не 
підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника 
зобов’язання підлягають припиненню.

У таких випадках, Законопроектом  передбачено не стягнення виконавчого 
збору.

На думку авторів Законопроекту його прийняття створить умови для 
виконання Україною угод про врегулювання спору (мирових угод), укладених 
між іноземним суб’єктом та державою Україна.

Інститутом законодавства Верховної Ради України у листі від 09 квітня 
2021 року № 22/17-2021/123001 висловлено зауваження до Законопроекту. 

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
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Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення змін до Закону 
України “Про виконавче провадження” щодо створення умов для виконання угод 
про врегулювання спору (мирових угод), укладених між іноземним суб’єктом та 
державою Україна (реєстр. № 5267 від 18 березня 2021 року), поданий Кабінетом 
Міністрів України.
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