Експертний висновок
Міністерства фінансів України до законопроекту
згідно зі статтею 27 Бюджетного кодексу України
1. Назва законопроекту
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо окремих питань міжнародного судового співробітництва», реєстр. № 4428
від 26.11.2020, внесений Кабінетом Міністрів України.
2. Завдання законопроекту
Законопроект спрямований на удосконалення процесуального законодавства
України у сфері міжнародного судового співробітництва.
Законопроектом пропонується доповнити Господарський процесуальний кодекс
України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного
судочинства України положеннями, які стосуються: порядку надсилання судових
викликів, повідомлень, а також судових рішень особам, які мають місце проживання
(перебування) чи місцезнаходження за кордоном і брали участь у судовому процесі, але
не були присутніми на судовому засіданні; порядку вручення документів, отримання
доказів чи виконання окремих процесуальних дій стосовно учасників справи, які
користуються судовим імунітетом; звільнення документів, отриманих судом від
компетентного органу іноземної держави на виконання судового доручення, від вимоги
їх легалізації або проставлення на них апостиля.
Також законопроектом пропонується внести уточнення до частини другої статті 47
Закону України «Про виконавче провадження» щодо того, що стягнуті з боржника кошти
можуть зараховуватися на рахунок у банку або іншій фінансовій установі, які
знаходяться в Україні або в іноземній державі.
3. Оцінка впливу на показники бюджету
Реалізація положень законопроекту не потребуватиме видатків з Державного
бюджету України.
4. Вартісна величина впливу на показники бюджету
Реалізація положень законопроекту не впливатиме на дохідну частину державного
бюджету.
5. Пропозиції щодо можливостей фінансового забезпечення у відповідному
бюджетному періоді законопроекту у разі його прийняття
За інформацією головного розробника, прийняття законопроекту не потребуватиме
витрат з Державного бюджету України у поточному та наступних бюджетних періодах.
6. Пропозиції щодо відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини
Норми законопроекту не суперечать законам, що регулюють бюджетні відносини.
7. Пропозиції щодо розгляду законопроекту
Законопроектом врегульовуються норми законодавства, реалізація яких не
належить до компетенції Міністерства фінансів України.
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