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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 19 травня 2021 року (протокол № 56) 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.

Розглядаючи Законопроект, Комітет з питань правової політики виходить 
з такого.

З метою забезпечення належного й ефективного захисту прав та інтересів 
України, одним із заходів, що вживається під час урегулювання спорів за участю 
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іноземного суб'єкта розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ, 
учасником яких є Україна,  є досягнення домовленостей з іноземним суб'єктом 
про врегулювання спору (мирова угода) на взаємовигідних і взаємоприйнятних 
умовах.

Разом з тим для виконання Україною зазначених мирових угод необхідно 
внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (далі – Закон), 
оскільки деякі положення Закону унеможливлюють виконання Україною угод 
про врегулювання спору (мирових угод), укладених між іноземним суб’єктом та 
державою Україна.

Так, статтею 3 Закону визначено перелік виконавчих документів на 
підставі яких рішення підлягають примусовому виконанню.

Відповідно до частини першої статті 18 Закону виконавець зобов’язаний 
вживати передбачених Законом заходів щодо примусового виконання рішень, 
неупереджено, ефективно, своєчасно і в повному обсязі вчиняти виконавчі дії.

Перелік випадків, настання яких є підставою для закінчення виконавчого 
провадження визначений частиною першою статті 39 Закону. При цьому 
укладення між іноземним суб'єктом та державою Україна угоди про 
врегулювання спору (мирової угоди) відповідно до якої виконавчий документ не 
підлягає виконанню або покладені виконавчим документом на боржника 
зобов’язання підлягають припиненню, як підставу для закінчення виконавчого 
провадження не визначено.

Враховуючи зазначене, запропоновані Законопроектом зміни сприятимуть 
створенню умов для виконання Україною угод про врегулювання спору 
(мирових угод), укладених між іноземним суб’єктом та державою Україна.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 
висловило зауваження до Законопроекту.

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

На підставі викладеного, Комітет вирішив: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України 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, за результатами розгляду в 
першому читанні  прийняти за основу.

2. Доповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України визначити Голову підкомітету з питань діяльності 
органів юстиції, органів виконання покарань та пробації Фріс Ігоря Павловича.
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