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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)

На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 9 вересня 
2021 року № 1740-IX «Про прийняття за основу проекту Закону про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з ратифікацією Конвенції 
про угоди про вибір суду» Комітет з питань правової політики розглянув 
на своєму засіданні 1 грудня 2021 року (протокол № 77) пропозиції і поправки, 
що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до 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), поданого Президентом України, та прийнятого 
парламентом за основу (далі - Законопроект).

Комітетом до другого читання підготовлено порівняльну таблицю до 
Законопроекту, яка містить 21 пропозицію і поправку, за результатом розгляду 
яких пропонується врахувати 2 поправки, 19 поправок відхилити. 

Розглянувши Законопроект, підготовлений до другого читання, Комітет 
з питань правової політики вирішив:

1. Рекомендувати Верховній Раді України 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, прийняти в другому читанні та в цілому у редакції, 
запропонованій Комітетом, а також у разі прийняття Законопроекту як Закону 
доручити Комітету разом з Головним юридичним управлінням Апарату 
Верховної Ради України здійснити редакційне та техніко-юридичне 
доопрацювання його тексту.



2. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на 
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Співголову 
підкомітету з питань правосуддя Павліша П.В.
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