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СЗППБ Спільна зовнішня політика та політика безпеки 
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ХОПЄС Хартія основних прав Європейського Союзу  

ЦПКУ Цивільний процесуальний кодекс України 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Прискорення темпів глобалізації світової економіки та 

підвищення інтенсивності міграції населення у Європі супроводжуються 

збільшенням кількості судових справ, пов’язаних зі спорами між фізичними і 

юридичними особами різних держав, що виникають у результаті зазначених процесів, 

тобто справ за участю «іноземного елемента». У зв’язку з цим гостро постає питання 

зближення регулювання процедур судового розгляду цивільних справ 

транскордонного змісту, зокрема виникає потреба у створенні нових форм 

європейського співробітництва та уніфікації норм цивільно-процесуальних 

законодавств держав – членів Європейського Союзу. 

У цій сфері Європейський Союз уже має значні досягнення, адже певні питання, 

що раніше належали виключно до національного права держав – членів ЄС, наразі 

перенесені до компетенції ЄС. Так, з метою спростити цивільний процес, окремі 

питання якого можуть виходити за рамки компетенції однієї держави-члена, у ЄС 

було вжито цілу низку законодавчих та організаційних заходів у таких питаннях, як: 

взаємне визнання та забезпечення виконання в державах-членах іноземних судових 

рішень та рішень у позасудових справах; транскордонне вручення судових та 

позасудових документів; сумісність норм щодо колізії права та юрисдикції, 

застосовуваних у державах-членах; співробітництво у збиранні доказів; дієвий доступ 

до правосуддя; усунення перешкод для належного функціонування цивільного 

провадження, у разі потреби – через сприяння узгодженості правил цивільного 

процесу, чинних у державах-членах; розвиток альтернативних методів розв’язання 

спорів; підтримка навчання суддів та судового персоналу. 

Інтерес до вивчення правил судового співробітництва в цивільних справах у 

Європейському Союзі зумовлений насамперед пріоритетом євроінтеграційного 

напряму розвитку України. Законом України від 21 листопада 2002 р. «Про 

Концепцію Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу» та Законом України від 18 березня 2004 р. 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» було чітко передбачено розвиток процесу адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС з метою його поступового приведення у 
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відповідність до європейських стандартів. Окрім цих законів, ухвалений 18 червня 

2007 р. План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, ст.ст. 24 та 471 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його 

державами-членами, з іншої сторони, і Порядок денний асоціації Україна – ЄС для 

підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, що наразі є основними 

актами співробітництва між нашою державою і Євросоюзом у цій сфері, містять 

положення, які можуть слугувати правовою базою для розвитку співпраці між ЄС і 

Україною у сфері судового співробітництва в цивільних справах. Проте, попри 

наявність правових передумов та договірної бази, суттєвих кроків у напрямі 

взаємного спрощення судового процесу за участю «іноземного елемента» в цивільних 

та господарських справах на рівні Україна – ЄС поки що зроблено не було. 

З огляду на те, що потреба в інтенсифікації такого співробітництва не викликає 

сумніву, та на активний розвиток сфери цивільного правосуддя у ЄС дана 

дисертаційна робота покликана зробити свій внесок у наукові дослідження механізму, 

введеного в дію європейськими законодавцями з питань поліпшення та спрощення 

судового співробітництва держав – членів ЄС у цивільних та господарських справах. 

Загальнотеоретичну основу дисертаційного дослідження становлять праці 

провідних українських та зарубіжних науковців. Проте слід наголосити, що, 

незважаючи на значний доробок науковців України в дослідженні окремих питань 

права Європейського Союзу, у тому числі – дослідження співробітництва з питань, 

які належать до простору свободи, безпеки та правосуддя ЄС, власне судовому 

співробітництву в цивільних справах у межах ЄС не було приділено належної уваги. 

В українській доктрині європейського права передусім варто відзначити базову 

монографію З. М. Макарухи «Правові засади діяльності Європейського Союзу у сфері 

забезпечення простору свободи, безпеки та юстиції», де авторка, комплексно 

розглядаючи простір свободи, безпеки та правосуддя ЄС, торкнулася й питань 

судового співробітництва у цивільних справах. Окремі аспекти, що стосуються цієї 

сфери в контексті права ЄС, висвітлено в працях таких відомих українських 

науковців, як Ю. В. Білоусов, Д. Г. Глушкова, М. М. Гнатовський, Г. Друзенко, І. О. 

Ізарова, О. В. Київець, В. Кіселичник, В. І. Муравйов, Р. А. Петров, Т. В. Сидорук, Г. 

А. Фединяк, Г. С. Фединяк. С. Я. Фурса, Р. Ю. Ханик-Посполітак, Л. С. Цірат, Ю. В. 
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Черняк та ін. Під час написання даної дисертаційної роботи автором було взято до 

уваги також праці науковців інших держав пострадянського простору, таких як Л. П. 

Ануфрієва, С. Ю. Кашкін, В. С. Комаров, С. О. Михайлова, О. Ю. Потьомкіна, Т. В. 

Сахнова, Р. Р. Шамсутдінова та ін., і наукові концепції провідних 

західноєвропейських учених та юристів-практиків, спрямовані на посилення судового 

співробітництва держав – членів ЄС у цивільних та господарських справах, зокрема 

С. Баріатті, Н. Бететто, Т. Бьорзел, Ф. Гейєра, К. Х. ван Рі, М. Кремони, Й. Меусена, 

О. Моліторісової, Й. Монара, М. Пертегас, С. Пірса, Ф. Покара, Р. Сінової, Й. 

Сладіка, М. Сторма, Є. Сторскрабб, Д. Тима, О. Трунка, А. Узелача, М. Фройденталь 

та ін. 

У зв’язку з тим, що в українській науці відсутні окремі ґрунтовні дослідження, 

присвячені сфері власне судового співробітництва в цивільних справах у Євросоюзі, 

виникає потреба також у всебічному та комплексному аналізі основ правового 

регулювання співпраці Євросоюзу та України у сфері судового співробітництва у 

цивільних та господарських справах та оцінці можливих перспектив такої співпраці. 

Проте з огляду на динамічний розвиток простору цивільного правосуддя у ЄС дана 

дисертаційна робота не претендує на вичерпність дослідження цієї сфери. 

Таким чином, неповна та неглибока розробка проблем розвитку співпраці 

держав – членів ЄС у сфері судового співробітництва в цивільних та господарських 

справах зумовила актуальність вибору автором теми дисертації. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано в 

межах загальної теми наукового дослідження кафедри міжнародного права 

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (далі – 

УДУФМТ) «Актуальні проблеми міжнародного торговельного права» (державний 

реєстраційний номер 0111U010550). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є проведення комплексного 

дослідження правового регулювання судового співробітництва держав – членів ЄС у 

цивільних справах та розробка на цій основі рекомендацій, що сприятимуть 

удосконаленню та посиленню співпраці між Україною і Європейським Союзом з 

окремих питань надання міжнародної правової допомоги в цивільних та 

господарських справах. 
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Для досягнення поставленої мети в дисертації визначено необхідність вирішити 

такі основні завдання: 

 проаналізувати сучасні теоретичні підходи до сутності судового 

співробітництва в цивільних справах у контексті права ЄС та сформулювати 

авторське ставлення щодо змісту цього терміна; 

 розглянути генезис судового співробітництва в цивільних справах у 

Євросоюзі та виокремити його етапи; 

 визначити основні правові інструменти судового співробітництва держав – 

членів ЄС у цивільних справах; 

 розкрити сутність та особливості створених у Євросоюзі організаційних 

інструментів, спрямованих на прискорення судового співробітництва між 

державами-членами; 

 проаналізувати практичну ефективність правових та організаційних 

інструментів регулювання судового співробітництва держав – членів ЄС у цивільних 

справах; 

 розглянути розвиток зовнішнього виміру судового співробітництва у 

цивільних справах; 

 охарактеризувати правові основи та перспективи співробітництва між 

Україною і ЄС та його державами-членами в цивільних справах; 

 розробити пропозиції стосовно вдосконалення судового співробітництва між 

Україною і ЄС у цивільних справах. 

Об’єктом дослідження є правовий порядок Європейського Союзу в контексті 

закріплення в ньому правових основ судового співробітництва держав – членів ЄС у 

цивільних та господарських справах. 

Предметом дослідження є положення установчих договорів та правових актів 

інститутів Європейського Союзу, що регулюють судове співробітництво в цивільних 

та господарських справах, співпрацю ЄС з третіми країнами та міжнародними 

організаціями в цій сфері та закордонна і вітчизняна доктрина міжнародного права, в 

якій проаналізовано окремі аспекти цивільного правосуддя в ЄС. 

Методи дослідження. Методологічною основою наукового дослідження є 

сукупність філософських, загальнонаукових та спеціальних методів наукового 
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пізнання. Системний підхід був використаний як основа методологічної конструкції 

всієї дисертаційної роботи. Метод аналізу застосовувався при дослідженні наукових 

праць з міжнародного права зарубіжних та українських учених. За допомогою 

діалектичного методу поглиблено понятійний апарат, з’ясовано сутність та 

особливості інструментів судового співробітництва держав – членів ЄС у цивільних 

справах (підрозд. 1.1, 2.2, 2.3). Метод правової герменевтики та формально-

юридичний метод сприяли аналізові змісту судового співробітництва в цивільних 

справах у контексті права ЄС (підрозд. 1.1). Історико-правовий метод 

використовувався з метою дослідження еволюції сфери судового співробітництва в 

цивільних справах у Євросоюзі та розуміння етапів його становлення (підрозд. 1.2, 

2.1). За допомогою методу системно-структурного аналізу розглянуто склад та 

сутність існуючих інструментів у сфері судового співробітництва в цивільних справах 

у Євросоюзі (підрозд. 2.2, 2.3). Застосування логіко-юридичного методу дало 

можливість на підставі здійсненого дослідження виявити недоліки в нормативно-

правовому регулюванні створених у ЄС інструментів, спрямованих на спрощення 

судового співробітництва держав-членів (підрозд. 2.2, 2.3; розд. 3). При дослідженні 

зарубіжного та вітчизняного законодавства використовувався порівняльно-правовий 

метод (підрозд. 3.3). Теоретико-прогностичний метод дав можливість виробити 

пропозиції щодо підвищення ефективності судового співробітництва у цивільних 

справах між Україною і ЄС (підрозд. 3.2, 3.3). Метод узагальнення застосовано в 

процесі формулювання висновків до розділів та загальних висновків. 

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає 

в тому, що дана робота є першим у вітчизняній правовій науці монографічним 

дослідженням судового співробітництва в цивільних та господарських справах у 

Європейському Союзі. 

На основі здійсненого дослідження сформульовано низку висновків та 

пропозицій, що характеризуються науковою новизною: 

уперше:  

 сформульовано авторське визначення терміна «судове співробітництво в 

цивільних справах» у контексті права ЄС, під яким слід розуміти сукупність правових 

та організаційних форм спільної діяльності держав – членів ЄС щодо врегулювання 



9 

розгляду цивільних та господарських справ транскордонного змісту, спрямованих на 

полегшення доступу до правосуддя на всій території ЄС шляхом усунення перешкод, 

які виникають через невідповідність між різними правовими й адміністративними 

системами держав-членів; 

 запропоновано періодизацію процесу судового співробітництва в цивільних 

справах у межах Європейського Союзу, яку автором поділено на такі етапи: перший 

етап (1958–1997 рр.) – період від набрання чинності Римським договором про 

заснування Європейського Економічного Співтовариства до підписання 

Амстердамського договору; другий етап (1997–2009 рр.) – період між підписанням 

Амстердамського договору до набрання чинності Лісабонським договором; третій 

етап (2009 р. – до н. д.) – постлісабонський період; 

 визначено, що судове співробітництво в цивільних справах у ЄС здійснюється 

у правовій та організаційній формах; 

 сформульовано авторське визначення Європейської судової мережі в 

цивільних та господарських справах, під якою слід розуміти низку органів та 

практиків, що складають децентралізовану структуру, метою діяльності якої є 

спрощення та прискорення співробітництва між судовими органами держав-членів. 

Контактні пункти Європейської судової мережі в цивільних та господарських справах 

– це створені в кожній державі – члені ЄС органи (один або декілька), призначені для 

надання консультацій та поширення інформації стосовно інструментів судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах у межах Євросоюзу; 

удосконалено: 

- понятійний апарат судового співробітництва в цивільних справах у 

Європейському Союзі шляхом визначення низки понять та розуміння терміна «судове 

співробітництво в цивільних справах» за первинним та вторинним правом ЄС, що 

охоплює як цивільні, так і господарські справи; 

- розуміння діяльності Європейської мережі навчання судових працівників як 

сукупності методів та засобів професійної підготовки судових працівників, що мають 

справу, серед іншого, з питаннями юрисдикції, визнання та приведення у виконання 

судових рішень у цивільних та господарських справах та іншими інструментами, 

розробленими у Євросоюзі в межах простору цивільного правосуддя; 
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- обґрунтування практичної можливості посилення діалогу між Україною і ЄС у 

напрямі підписання міжнародного договору про правову допомогу в цивільних та 

господарських справах; 

набули подальшого розвитку: 

- висновок про те, що основні правові та організаційні інструменти судового 

співробітництва ЄС, які діють у державах-членах, наразі реалізуються недостатньо 

ефективно; 

- дослідження компетенції ЄС та його держав-членів щодо зовнішнього виміру 

судового співробітництва в цивільних справах; 

- аналіз правових основ зовнішнього виміру Євросоюзу у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах; 

- шляхи поглиблення судового співробітництва в цивільних та господарських 

справах між Україною і державами – членами ЄС; 

сформульовано пропозиції стосовно внесення доповнень: до Господарського 

процесуального кодексу України – положень, які передбачали б процедуру визнання 

та звернення до виконання рішення іноземного суду в господарських справах; до 

Цивільного процесуального кодексу України – визначення терміна «судове рішення 

іноземного суду» та пропозиції щодо прийняття актуального узагальнення практики 

розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів у 

цивільних та господарських справах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що сформульовані 

в процесі дослідження теоретичні положення, пропозиції та висновки сприятимуть 

більш комплексному розумінню структури і змісту цієї порівняно нової сфери, яка й 

досі розвивається у Євросоюзі, і можуть бути використані в процесі подальших 

наукових досліджень судового співробітництва в цивільних та господарських справах. 

У сфері правотворчості дана дисертаційна робота може бути використана для 

ухвалення нових нормативних актів, розробки змін та доповнень до текстів 

міжнародних договорів України про правову допомогу і вдосконалення двосторонніх 

та багатосторонніх інструментів співпраці України і ЄС у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах. У правозастосовній діяльності – для 

вдосконалення роботи судів України як суб’єктів надання міжнародної правової 
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допомоги в цивільних справах. У навчальному процесі матеріали даної дисертації 

доцільно використовувати у викладанні загальних та спеціальних курсів у вищих 

навчальних закладах («Право Європейського Союзу», «Міжнародне приватне право») 

і при розробці підручників, навчальних посібників та інших методичних матеріалів. 

Апробація результатів дослідження. Положення та висновки дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного права Українського державного 

університету фінансів та міжнародної торгівлі. Результати дослідження, викладені в 

дисертації, було оприлюднено на: III Міжнародній науковій студентській конференції 

факультету правознавства та міжнародних відносин УДУФМТ «Права людини: 

історія і сучасність» (м. Київ, 14 грудня 2010 р.,); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Національні інтереси та проблеми правової системи України» (м. Одеса, 

12–13 березня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та 

практика сучасного права: вектори розвитку» (м. Київ, 16–17 березня 2011 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Перші зимові юридичні читання» (м. 

Кіровоград, 18–19 березня 2011 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Публічне та приватне право: шляхи вдосконалення законодавства і практики» (м. 

Харків, 25–26 березня 2011 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги 

сьогодення» (м. Запоріжжя, 31 березня 2011 р.); XIV Міжнародній науково-

практичній конференції УДУФМТ «Формування парадигми багатосторонніх 

економічних відносин в межах ініціатив Східного партнерства (економіка, фінанси і 

право)» (м. Київ, 27 травня 2011 р.); XII Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих науковців «Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного 

розвитку країн світу та України: економіка, фінанси, право, системний аналіз» (м. 

Київ, 23 березня 2012 р.); XV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: 

економіка, фінанси, право (м. Київ, 27 квітня 2012 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції для студентів, аспірантів та молодих учених 

«Международное право и законодательство Российской Федерации» (м. Москва, 15–

16 червня 2012 р.); Науково-практичній конференції «Концепції, стратегії та 

напрямки розвитку Української держави: економіка, фінанси, право» (м. Київ, 28 
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вересня 2012 р.); XIII Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

науковців «Глобальні тенденції світового господарства та їх вплив на соціально-

економічний розвиток України» (м. Київ, 5 квітня 2013 р.). 

Публікації. Основні теоретичні положення дисертаційного дослідження 

викладено дисертантом у шести статтях, опублікованих у наукових (зокрема – 

електронних) фахових виданнях України, три з яких – у виданнях України, 

включених до міжнародних наукометричних баз, та 11 доповідях на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з переліку умовних 

позначень, вступу, трьох розділів, що включають вісім підрозділів, висновків (до 

кожного розділу і загальних висновків до всієї роботи) та списку використаних 

джерел. Загальний обсяг дисертації становить 254 сторінки, із них 45 сторінок 

становить список використаних джерел, що налічує 423 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

Історико-правові аспекти  

формування судового співробітництва в цивільних справах  

у Європейському Союзі 

1.1.  Доктрина судового співробітництва в цивільних справах  

у Європейському Союзі 

Європейський Союз (надалі – ЄС) протягом історії свого існування зазнавав 

істотних змін «як у кількісному, так і в якісному відношенні» [1, 3]. З європейських 

співтовариств, націлених на господарську та економічну співпрацю, поступово було 

створено цілісну конструкцію – sui generis Європейський Союз, тобто «унікальне 

утворення нового типу» [1, 3], яке характеризується наявністю наднаціональних 

повноважень у регулюванні співробітництва держав-членів у різних сферах 

суспільних відносин і правова система якого відрізняється «як від класичного 

міжнародного, так і від національного права» [2, 2]. 

Договір про заснування Європейського Економічного Співтовариства (ЄЕС) 

1957 року (надалі – Римський договір) [3] створив новий правовий порядок і, як 

зазначив Суд ЄС у своєму рішенні у справі Van Gend en Loos 1963 р., «є більш ніж 

угода, яка лише створює взаємні зобов’язання між договірними державами … Це 

підтверджується головним чином створенням інститутів, що володіють суверенними 

правами, здійснення яких впливає на держави-члени, а також на їхніх громадян» [4]. 

Тобто суб’єктами цього правопорядку є не лише держави-члени, що обмежили на 

користь ЄС свої суверенні права, а й безпосередньо їхні громадяни і юридичні особи. 

У даному контексті особливо важливим питанням є пряма дія та пряме 

застосування1 багатьох положень права ЄС. Й оскільки зміст наднаціонального 

регулювання у ЄС полягає в тому, що «держава може бути вимушена виконувати 

рішення, проти прийняття яких вона заперечувала» [5, 557], це, як влучно зазначає В. 

І. Муравйов, «призводить до фактичної руйнації кордону між правом Євросоюзу та 

                                                           
1 Як зазначає А. Рейніш, терміни «пряма дія» (direct effect) та «пряме застосування» (direct applicability) у багатьох 
випадках є синонімами. І навіть Суд ЄС у рішенні у справі Van Gend en Loos використовує їх у тому самому сенсі. 
Оскільки в Договорах термін «пряма дія» взагалі відсутній, то він може розглядатися як заміна концепції «пряме 
застосування», що використовується в Договорах ЄС (напр., ст. 288 ДФЄС). Також у багатьох рішеннях Суду ЄС термін 
«пряма дія» використовується, коли наголошується, що права надаються індивідам; це переважно означає, що 
індивіди можуть посилатися на норми, які мають «пряму дію» у національних судах чи трибуналах. Див.: Reinisch A. 
Essential Questions in EU Law / A. Reinisch. – United Kingdom: Cambridge University Press, 2009. – P. 51– 52. 
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внутрішнім правом держав-членів» [6, 49]. І, що важливіше, норми вторинного права, 

створені інститутами ЄС, зокрема норми регламентів ЄС, мають пріоритет над 

внутрішнім правом держав-членів. Це вперше постановив Суд ЄС у справі Costa v. 

ENEL [7] у 1964 р. Адже в разі, якби держава-член могла в односторонньому порядку 

анулювати наслідки дії цього регламенту за допомогою законодавчих заходів, що 

мали би пріоритет над законодавством Співтовариства, то положення ст. 189 

Договору про заснування ЄЕС про обов’язковість та пряме застосування не мало б 

сенсу.  

Розпочавши в 1950-х рр. з європейської економічної інтеграції, нині держави-

члени співпрацюють майже в усіх сферах суспільного життя, причому це 

співробітництво постійно розширюється та розвивається. Одним із таких 

непередбачуваних на початку створення співтовариств напрямів спільної діяльності 

(адже протягом 40 років після підписання Римського договору співпраця держав – 

членів ЄС відбувалася на міжурядовому рівні) стала співпраця в межах ЄС держав-

членів з питань здійснення судового провадження, а точніше – судове 

співробітництво у цивільних та господарських справах. У результаті ухвалення за 

останні десятиліття великої кількості законодавчих актів з цих питань у науці навіть 

точаться дискусії з приводу можливості створення цивільного та цивільно-

процесуального кодексів Євросоюзу. Крім того, у березні 2014 р. Європейська комісія 

(ЄК, надалі – Комісія), визнаючи важливість кодифікації вже існуючих законів та 

практик для поглиблення знань, розуміння та використання законодавства, 

підвищення взаємної довіри, послідовності та правової визначеності у сфері 

правосуддя, зазначила [8], що ЄС має вивчити доцільність кодифікації існуючих актів 

вторинного права, які стосуються цивільного та господарського законодавства. 

Загалом судове співробітництво держав – членів ЄС у цивільних та 

господарських справах наразі є частиною «простору свободи, безпеки та правосуддя» 

(ПСБП), що був створений Амстердамським договором про внесення змін до 

Договору про Європейський Союз, договорів, які засновували європейські 

співтовариства та пов’язаних з ними актів (надалі – Амстердамський договір про 

Європейський Союз та Амстердамський договір про заснування Європейського 

Співтовариства) [9] 1997 р. Ф. Барановський, О. Потьомкіна та Л. Грицаєнко 
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вважають, що за останні десятиліття після створення Єдиного внутрішнього ринку та 

Економічно-валютного союзу цей проект ЄС є «третім за масштабом та 

амбіційністю» [10, 93]. А А. Таунсенд узагалі прирівнює амбітність завдання зі 

створення ПСБП до заснування єдиного ринку [11, 1]. 

У зв’язку з цим Х. Граббе ще на початку 2000-х рр. зауважувала [12, 3], що для 

поглиблення співробітництва у сфері юстиції та внутрішніх справ (ЮВС) (наразі – 

простору свободи, безпеки та правосуддя) слід використовувати ті самі підходи, що й 

у внутрішньому ринку2, а саме: застосовувати центральний принцип єдиного ринку – 

принцип «взаємного визнання». Так, цей принцип спочатку просто згадувався у 

Висновках після Європейської ради, присвяченої питанням свободи, безпеки та 

правосуддя в ЄС у м. Тампере 1999 р. (надалі – Висновки Тампере) [13], а згодом був 

закріплений у Лісабонському договорі про внесення змін до Договору про 

Європейський Союз та Договору про заснування Європейського Співтовариства 2009 

р. (надалі – Лісабонський договір про Європейський Союз та Договір про 

функціонування Європейського Союзу) [14], після чого він став наріжним каменем 

судового співробітництва як у цивільних, так і в кримінальних справах. Також, окрім 

згаданого принципу, слід відзначити роль іншої складової успіху єдиного ринку, а 

саме – впровадження голосування кваліфікованою більшістю. Дослідниця 

наголошувала, що саме застосування взаємного визнання та голосування 

кваліфікованою більшістю сприятиме ефективній спільній роботі національних 

систем [12, 3]. Що підтвердилося майже через десятиліття, коли після набрання 

чинності Амстердамським договором судове співробітництво у цивільних справах 

набрало обертів.  

Водночас і досі як в українській, так і в зарубіжній доктрині так і не було 

однозначно й комплексно визначено термін «простір свободи, безпеки та 

правосуддя». Така невизначеність пов’язана з тим, що сфери, включені до ПСБП, 

дуже відрізняються за своєю правовою природою, і, як влучно зауважує Н. Уолкер 

[15, 5], не одразу зрозуміло, що взагалі вони мають спільного між собою. Саме у 

зв’язку з відсутністю єдиних підстав для об’єднання питань свободи, безпеки та 

                                                           
2 Відповідно до п. 2 ст. 26 ДФЄС, внутрішній ринок охоплює простір без внутрішніх кордонів, де забезпечено вільне 
переміщення товарів, осіб, послуг та капіталу. 
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правосуддя в межах єдиного проекту Євросоюзу Уолкер доходить висновку, що 

«перед кожним, хто намагатиметься зібрати воєдино правові норми та політики, що 

формуються у сфері простору свободи, безпеки та правосуддя, виникнуть певні 

проблеми конструювання» [15, 3]. 

Аналогічного висновку, порівнюючи внутрішній ринок і ПСБП, доходить і З. М. 

Макаруха. На її думку, різниця цих категорій полягає в тому, що в ПСБП відсутня 

внутрішня єдність складових, а тому вчена зазначає, що це є «поняттям радше 

«збірним», ніж «інтегративним»» [16, 324]. 

Вивчаючи цю категорію, Р. Р. Шамсутдінова визначає простір свободи, безпеки 

та правосуддя як «сукупність правових та організаційних форм співробітництва 

правоохоронних і судових органів держав – членів Євросоюзу, а також інститутів та 

допоміжних органів ЄС у сфері протидії кримінальній і транснаціональній 

злочинності» [1, 8]. В. І. Муравйов визначає ПСБП як «простір ЄС, у межах якого 

забезпечено свободу, безпеку та належне правове середовище для громадян Союзу» 

[17, 134]. 

Розглядаючи сам термін «простір свободи, безпеки та правосуддя» (англ. area of 

freedom, security and justice; франц. espace de liberté, de securiteet de justice), слід 

зазначити, що вперше він був введений до установчих договорів Євросоюзу за 

пропозицією Комісії в 1997 р. У Преамбулі до нового Договору про Європейський 

Союз (Амстердамського договору) було зазначено, що для того, щоб сприяти 

вільному переміщенню осіб і водночас гарантувати при цьому безпеку та захист своїм 

народам, держави-члени вирішили заснувати ПСБП. 

С. Ю Кашкін, А. О. Четверіков та П. А Калініченко наголошують, що ПСБП 

«позначає, з одного боку, мету, до якої має прагнути Європейський Союз, з другого – 

особливу сферу його компетенції» [18, 253]. 

Загалом цей простір складається з трьох складових – свободи, безпеки та 

правосуддя, що потребують гармонійного розвитку. Вони, згідно з Договором про 

функціонування Європейського Союзу, на даний час охоплюють комплекс заходів, 

які здійснюються за такими напрямами: політика щодо прикордонних перевірок, 

притулку та імміграції; судове співробітництво у цивільних справах; судове 

співробітництво в кримінальних справах; поліцейське співробітництво. Хоча аналіз 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%2C_%25D0%2598%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0&ei=JAXlUY3_MYGF4ASB34DIAg&usg=AFQjCNFpWJvO_wgWoWRIT7R6Pus6xfntGg&sig2=Inrnh35mTgwQlrbPKhpRJw&bvm=bv.48705608,d.bGE
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усіх цих складових не є метою даної дисертаційної роботи, вважаємо за потрібне 

відзначити, що в науковій літературі вже давно відбувається обговорення балансу між 

свободою, безпекою та правосуддям [19]. З цього приводу цікавою видається 

висловлена Х. Еккес думка стосовно того, що «високий рівень безпеки не обов’язково 

означає меншу свободу» [20, 7]. І саме забезпечення ефективного правосуддя є тим 

елементом, що привносить цей необхідний баланс між свободою і безпекою [21, 1]. 

Для кращого розуміння судового співробітництва у цивільних та господарських 

справах як складової правосуддя слід насамперед визначитися з перекладом 

англійського терміна justice, що використовується в актах ЄС українською мовою. У 

науковій літературі стосовно простору свободи, безпеки та правосуддя 

використовується декілька варіантів перекладу цього терміна: справедливість, 

правопорядок, правосуддя та юстиція. 

24 вересня 2005 р. Лабораторія наукового перекладу євроінтеграційної 

термінології провела семінар, у результаті якого перевагу було надано перекладу 

словосполучення area of freedom, security and justice як «простір свободи, безпеки та 

справедливості» [22, 19]. Утім (з цим погодилися й самі учасники конференції), 

оскільки заходи, вжиті в цьому просторі, спрямовані на створення конкретних 

механізмів всеєвропейської системи правового захисту громадян, у цьому контексті 

термін «справедливість» є занадто абстрактним. Адже в цій конструкції justice 

позначає конкретну мету ЄС, а не загальне поняття. Такої самої думки дотримується і 

З. М. Макаруха, зазначаючи, у свою чергу, що, крім того, що використання терміна 

«справедливість» «не дає чіткого уявлення про характер і межі діяльності ЄС … 

«справедливість» є однією із цілей як «правосуддя», так і «юстиції»» [23, 46]. 

Стосовно перекладу justice як складової ПСБП у значенні «правопорядок» слід 

згадати, що в теорії держави і права під правопорядком розуміють «стан (режим) 

правової упорядкованості (урегульованості і погодженості) систем суспільних 

відносин, що складається в умовах реалізації законності. Інакше: це атмосфера 

нормального правового життя, що встановлюється в результаті точного і повного 

виконання розпоряджень правових норм (прав, свобод, обов’язків, відповідальності) 

всіма суб’єктами права» [24, 454]. Всебічне забезпечення та зміцнення державою 

правопорядку є одним із завдань правосуддя [25, 183; 26, 206, 421]. Отже, поняття 
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«правопорядок» ширше за поняття «правосуддя», оскільки включає різні види 

суспільних відносин, що регулюються нормами різних галузей права, у тому числі 

конституційні, фінансові, земельні правовідносини, які не входять до передбачених 

нормами актів ЄС напрямів співпраці у сфері регулювання простору правосуддя. 

Найбільші складнощі викликає переклад терміна justice українською як 

«правосуддя» та «юстиція». Значною мірою це пов’язано з тим, що в українській 

доктрині не сформовано єдиного визначення «правосуддя». Загалом, у теорії держави 

і права правосуддя визначають як форму захисту «права судовою владою, де рішення 

суду є акт правосуддя» [24, 99], з метою справедливого захисту прав і свобод 

суб’єктів права [27, 255]. Тим часом дослідники юридичної проблематики часто 

просто компілюють визначення, виходячи з текстів законів (а саме зі ст. 1 Закону 

України «Про судоустрій України» від 7.02.2002 р., а наразі вже Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 2.06.2016 р.). Так, В. Т. Маляренко [28, 70] визначає 

правосуддя як державну діяльність, що її проводить суд. Аналогічно тлумачить 

правосуддя і Конституційний Суд України. А точніше, як зазначає Суд, «відповідно 

до статті 124 Конституції України, правосуддя – це самостійна галузь державної 

діяльності, яку суди здійснюють шляхом розгляду і вирішення в судових засіданнях в 

особливій, встановленій законом процесуальній формі цивільних, кримінальних та 

інших справ» [29]. 

В. С. Бігун обґрунтовує таке обмеження терміна «правосуддя» діяльністю 

державних органів (судів) прагненням уникнути зловживання, що може виникнути 

при використанні владних механізмів примусу [30, 94]. Тому, виходячи з 

текстуального тлумачення нормативних актів, в Україні правосуддям визнається 

лише діяльність, здійснювана виключно судами України. 

Justice перекладається також як «юстиція» – термін, що вживається в декількох 

сенсах: як синонім до терміна «правосуддя» та як позначення системи судових і 

пов’язаних з їх діяльністю установ: прокуратури, органів слідства, адвокатури, 

нотаріату тощо, «об’єднаних покликанням служити торжеству правосуддя, законності 

й справедливості, забезпеченню прав громадян» [30, 29]. 

В українському варіанті консолідованої версії Договору про Європейський Союз 

(ДЄС) та Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), що поданий у 
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книжці «Конституційні акти Європейського Союзу (у редакції Лісабонського 

договору)» за ред. Г. Друзенка, автори перекладають area of freedom, security and 

justice українською мовою як «простір свободи, безпеки та правосуддя» [31]. 

Перекладачі обґрунтовують такий переклад тим, що в болгарській версії 

Лісабонського договору про Європейський Союз був використаний термін 

«правосъдие», що, на їхню думку, дає однозначну відповідь на питання, який 

еквівалент використовувати в українському варіанті перекладу. Проте такий підхід 

видається нам не зовсім об’єктивним. Адже, хоча, згідно зі ст. 55 Лісабонського 

договору, тексти останнього болгарською, чеською, данською, нідерландською, 

англійською, естонською, фінською, французькою, німецькою, грецькою, угорською, 

ірландською, італійською, латиською, литовською, мальтійською, польською, 

португальською, румунською, словацькою, словенською, іспанською та шведською 

мовами автентичні, усе ж таки переклад терміна justice у них є відмінним. На 

відмінну від болгарської версії, польська, що є найбільш наближеною до української 

мови, використовує термін sprawiedliwości, тобто «справедливість». Таким чином, 

апелювання до іншомовних версій перекладів установчих договорів є, по суті, 

калькуванням і не дає змоги знайти однозначний відповідник цього терміна в 

українській правничій мові, що відображатиме зміст співпраці держав – членів ЄС у 

цій сфері. 

Досліджуючи це питання у своїй монографії [23], З. М. Макаруха дійшла 

висновку, що перекладати justice, навпаки, слід саме як «юстиція», а не «правосуддя». 

Такого самого перекладу дотримується і В. І. Муравйов у власному перекладі 

українською мовою Договору про функціонування Європейського Союзу у 

підручнику «Право Європейського Союзу» [6]. 

З. М. Макаруха аргументує свою точку зору [23, 47] тим, що, оскільки поняття 

«правосуддя» є вужчим, ніж поняття «юстиція» (бо, крім судів, до системи судових та 

пов’язаних з їхньою діяльністю установ (органів юстиції) включають прокуратуру, 

органи слідства, адвокатуру, нотаріат тощо), саме цей термін, на її думку, хоч і не 

повною мірою, найбільше підходить до характеристики співпраці ЄС у цій сфері. 

Адже, попри відсутність політики щодо системи адвокатури та нотаріату (що 

включаються в традиційне визначення поняття «юстиція»), діяльність ЄС, окрім 
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співпраці судових органів держав-членів, передбачає співпрацю в межах Євроюсту та 

Європейської прокуратури. 

Проте, на наш погляд, така аргументація не зовсім точно відповідає дійсності. 

Адже у Віденському плані дій «Як краще імплементувати положення 

Амстердамського договору щодо простору свободи, безпеки та правосуддя» [32] 

(надалі – Віденський план дій), ухваленому Європейською Радою у Відні 1998 р., 

зазначено, що до співпраці в цій сфері включено: доступ до правосуддя та судову 

співпрацю між державами-членами. А тому в Плані дій у пункті «Простір 

правосуддя» йдеться тільки про: а) судове співробітництво у цивільних справах; б) 

судове співробітництво в кримінальних справах; в) процесуальні норми; г) 

транскордонні судові спори. 

Стосовно Євроюсту слід звернути увагу на те, що в ДФЄС (втім, як і в 

Амстердамському договорі) він розглядається в межах судового співробітництва в 

кримінальних справах. А у Висновках Тампере, відповідно до яких було створено 

Євроюст, він розглядався в пункті «Всесоюзна боротьба зі злочинністю», а не в 

пункті «Істинний європейський простір правосуддя», що й спричиняє певну 

плутанину. Крім того, у новому рішенні Ради щодо зміцнення Євроюсту від 16 

грудня 2008 р. зазначено, що Євроюст був створений рішенням Ради 2002/187 [33] як 

орган Європейського Союзу з правами юридичної особи з метою стимулювання і 

вдосконалення координації та співробітництва між компетентними судовими 

органами держав-членів. А «Гаазька програма: 10 пріоритетів на найближчі п’ять 

років. Партнерство для європейського оновлення у сфері свободи, безпеки та 

правосуддя» [34] зазначає, що Євроюст слід розглядати як ключового гравця у 

розвитку європейського судового співробітництва у кримінальних справах. Однак 

необхідно звернути увагу на те, що Євроюст створювали для посилення боротьби з 

організованою злочинністю (п. 45 Віденського плану), а його завданням, відповідно 

до ст. 85 ДФЄС, є підтримання й зміцнення координації та співробітництва між 

національними органами слідства та обвинувачення у сфері тяжких злочинів. Тому, 

на нашу думку, цей орган радше належить до простору безпеки, а сприяння та 

вдосконалення судового співробітництва (що входять до простору правосуддя) 

можуть бути одним із додаткових завдань. 
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Про діяльність Європейської прокуратури однозначно говорити поки що зарано, 

оскільки, по-перше, на даний час такого органу в ЄС не існує, а лише передбачено 

можливість його створення, по-друге – відповідно до ст. 86 ДФЄС, Європейська 

прокуратура може бути заснована при Євроюсті, тобто її створення може бути 

викликане потребою у зміцненні позицій Євроюсту. Навіть у разі створення 

Європейської прокуратури її метою буде боротьба проти злочинів, що завдають 

шкоди фінансовим інтересам Союзу [35]. А оскільки, як уже зазначалося раніше, у 

Віденському плані дій питання запобігання злочинності (у тому числі корупції та 

шахрайству) та боротьби з нею відносять до простору безпеки, це веде до висновку, 

що Прокуратуру (так само як Євроюст), відповідно до її основної мети, більш 

правильно все-таки відносити до простору безпеки, а не правосуддя. 

Таким чином, на наш погляд, основою простору правосуддя є саме судове 

співробітництво, а такі органи, як Євроюст і, можливо, Європейська прокуратура, 

якщо її буде створено в майбутньому, хоча є одним із засобів сприяння співпраці 

судових чи аналогічних до них органів держав-членів, проте їхня діяльність не 

належить до простору правосуддя, визначеному у Віденському плані дій. 

Слід також додати, що співробітництво у сфері ПСБП має своїм корінням 

співпрацю у сфері юстиції та внутрішніх справ. Термін justice and home affairs 

(позначення третьої опори ЄС) нині є вже доволі усталеним і перекладається як 

«юстиція та внутрішні справи». З чим важко не погодитися, оскільки на той час у 

розд. VI Маастрихтського договору про Європейський Союз (надалі – 

Маастрихтського договору) [36] «Положення про співробітництво у сфері юстиції та 

внутрішніх справ» було закріплено, що для досягнення цілей Союзу (у тому числі 

вільного переміщення осіб) без шкоди повноваженням Європейського 

Співтовариства, держави-члени як спільний для них інтерес розглядають такі сфери: 

політику надання притулку; правила, що регулюють перетин особами зовнішніх 

кордонів держав-членів та здійснення відповідного контролю; імміграційну політику 

та політику щодо громадян третіх країн; боротьбу з розповсюдженням та вживанням 

наркотиків; судове співробітництво у цивільних справах; судове співробітництво в 

кримінальних справах; митне співробітництво; поліцейську співпрацю з метою 

запобігання тероризму та боротьби з ним, незаконними операціями з наркотиками, 
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іншими формами тяжких злочинів міжнародного характеру, включаючи в разі 

потреби певні аспекти митного співробітництва у зв’язку з організацією в масштабах 

Союзу системи обміну інформацією в межах Європейського поліцейського відомства 

(Європол). 

Оскільки в жодному нормативному акті Євросоюзу того періоду нам не вдалося 

знайти положень, що однозначно поділяли б ці напрями співпраці на окремі підсфери 

«юстиція» та «внутрішні справи», можна зробити висновок, що це поняття 

розглядали як єдину категорію, а тому сфера юстиції, крім співробітництва судових 

органів, включала в себе ще й співпрацю інших несудових органів. Проте зі 

створенням ПСБП такі напрями співпраці, як боротьба з організованою злочинністю, 

наркотиками та діяльність Європолу було віднесено (відповідно до Віденського плану 

дій) до простору безпеки. Таким чином, у просторі правосуддя було залишено тільки 

судову співпрацю. Саме тому ми вважаємо найбільш правильним переклад 

словосполучення area of freedom, security and justice як «простір свободи, безпеки та 

правосуддя». Хоча вживання терміна justice у праві ЄС відрізняється від його 

визначення в українському законодавстві. Все-таки, якщо віддавати перевагу 

перекладу, адаптованому до української термінології, на наш погляд, саме 

«правосуддя» найбільше відображає саму суть поняття justice у контексті 

співробітництва держав – членів Євросоюзу. 

Ще одним невизначеним юридичним поняттям як в українській доктрині, так і в 

Договорах ЄС є «судове співробітництво у цивільних справах». Сам термін уперше 

було використано в ст. К.1 ДЄС (Маастрихтського договору), що в розд. VI 

«Положення про співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ» визначав 

судове співробітництво у цивільних справах як одну зі сфер спільного інтересу 

держав – членів ЄС. Після набрання чинності Амстердамським договором у 1999 р. 

цей напрям співпраці, до того часу спрямований виключно на держави-члени, був 

перенесений до компетенції Європейського Співтовариства. 

Ця нова загальноєвропейська концепція охоплює спектр таких заходів, як: 

процесуальне співробітництво; визначення права, що застосовується; сімейне право і 

всеосяжні заходи (створення судової мережі у цивільних та господарських справах та 

мережі навчання судових працівників). Відповідно до ст. 81 Договору про 
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функціонування Європейського Союзу, заходи в цій сфері мають бути спрямовані на: 

а) взаємне визнання та забезпечення виконання в державах-членах судових рішень та 

рішень у позасудових справах3; б) транскордонне вручення судових та позасудових 

документів; в) сумісність норм щодо колізії права та юрисдикції, застосовуваних у 

державах-членах; г) співробітництво у збиранні доказів; ґ) дієвий доступ до 

правосуддя; д) усунення перешкод для належного функціонування цивільного 

провадження, у разі потреби – через сприяння узгодженості правил цивільного 

процесу, чинних у державах-членах; е) розвиток альтернативних методів розв’язання 

спорів; є) підтримку навчання суддів та судового персоналу. У Договорі зазначено 

також, що Союз повинен розвивати співпрацю судів у цивільних справах 

транскордонного змісту, базуючись на принципі взаємного визнання судових рішень 

та рішень у позасудових справах. Таке співробітництво може охоплювати ухвалення 

заходів щодо зближення законів та підзаконних актів держав-членів. 

Для означення згаданих заходів співробітництва єдиним терміном у наукових 

публікаціях використовують достатньо різноманітні назви, зокрема: «правовий 

простір ЄС у цивільних справах», «європейський простір правосуддя в цивільних 

справах», «європейська система цивільного правосуддя», «сфера цивільного 

правосуддя у ЄС», «європейський судовий простір», «європейський цивільний 

процес», «цивільно-процесуальне право ЄС». Так само різниться і термінологія, 

використовувана в актах ЄС, ухвалених стосовно цих заходів. Проте варто зауважити, 

що всі ці поняття не є офіційними термінами, адже офіційною назвою цієї сфери, як 

визначено у ДФЄС, є «судове співробітництво у цивільних справах». 

Так, Р. Сінова та Л. Валентова характеризують Європейський цивільний процес 

(тут і надалі мається на увазі виключно цивільний процес у межах ЄС. – Авт.) як «звід 

актів європейського права, наприклад, норм Союзу стосовно «іноземного елемента»4 і 

                                                           
3 Позасудові справи – справи, що виходять за рамки їх судового розгляду. Сюди належать позасудові процедури 
вирішення спорів. Див.: Директива 2008/52/ЄC Європейського парламенту і Ради від 21 травня 2008 р. про деякі 
аспекти медіації у цивільних та господарських справах. 
4 Поняття «іноземний елемент» не має єдиного визначення. У законодавстві України його визначено як ознаку, що 
характеризує приватно-правові відносини, які проявляються в одній або декількох із таких форм: хоча б один учасник 
правовідносин є іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою; об'єкт правових відносин 
знаходиться на території іноземної держави; юридичний факт, що створює, змінює або припиняє правовідносини, мав 
чи має місце на території іноземної держави. Докладніше див.: Гетьман-Павлова И. Международное частное право: 
учебник [Електронний ресурс] / И. Гетьман-Павлова. – 2009. – Режим доступу : http://www.litres.ru/irina-getman-
pavlova/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-uchebnik/chitat-onlayn/ 
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взаємного судового співробітництва, що відповідає обраним «інститутам» 

національного права, які зазвичай становлять частину національного цивільно-

процесуального права» [37, 12–13]. І. О. Ізарова, досліджуючи законодавство 

Євросоюзу у сфері цивільного процесу, зазначає: «Європейський цивільний процес – 

наднаціональне законодавство ЄС, що утворює простір цивільного судочинства, 

альтернативний внутрішньому національному процесуальному законодавству 

держав-членів» [38, 275]. Й. Сладік [39, 330], розглядаючи термін «європейський 

цивільний процес» як складову стандартної термінології юридичної літератури, 

наголошує, що він «належить до первинного і вторинного законодавства ЄС стосовно 

судового забезпечення дотримання суб’єктивних прав у цивільному процесі в 

декількох державах – членах ЄС». А «норми Європейського цивільного процесу» є 

спрощеним терміном, що описує регламенти та інші правові акти, ухвалені 

інститутами ЄС. Зокрема, до них слід віднести такі регламенти: №44/2001 (наразі 

замінений Регламентом №1215/2012), №1346/2000, №1206/2001, №2201/2003, 

№805/2004, №1896/2006, №1393/2007, №861/2007, №4/2009, №650/2012. Також, на 

думку Сладіка, до цивільного процесу Євросоюзу слід відносити і Конвенцію про 

юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та господарських 

справах (надалі – Луганська конвенція5), хоча вона і не є виключно актом ЄС. 

Додамо, що згадані регламенти не є вичерпним переліком, адже сюди належать і 

директиви та рішення, ухвалені установами ЄС у цій сфері. Слід враховувати також, 

що ця сфера співробітництва перебуває в стані зародження, а тому постійно 

розвивається і доповнюється новими нормативними актами. 

Зауважимо, що акти, які можна віднести до приватного права – такі як Регламент 

№593/2008 про право, що застосовується до договірних зобов’язань (так званий 

Регламент «Рим I»), Регламент №864/2007 про право, що застосовується до 

позадоговірних зобов’язань (Регламент «Рим II») та ін., – не розглядаються в межах 

                                                           
5 Першу версію цієї Конвенції було підписано ще між державами – членами європейських співтовариств та державами 
– членами Європейської асоціації вільної торгівлі в 1988 р. ЇЇ положення практично збігаються з положеннями 
Брюссельської конвенції про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та господарських справах і 
регулюють питання визначення міжнародної юрисдикції судів, полегшення та прискорення визнання та виконання 
судових рішень, автентичних документів та мирових угод між її Договірними Сторонами. Більш детально про неї 
йтиметься у третьому розділі даної дисертаційної роботи. 
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даної дисертаційної роботи, а увагу приділено актам, які належать саме до цивільно-

процесуального права ЄС. 

У науковій літературі зазначається, що процес уніфікації норм цивільного 

процесуального права, що нині відбувається у ЄС, був продовженням уніфікації 

інших галузей права, зокрема – матеріального права [40, 70]. Проте, на наш погляд, 

поштовхом для уніфікації цивільного процесуального права стало бажання держав – 

членів ЄС надати всім фізичним та юридичним особам рівний доступ до судів по всій 

території ЄС. Адже найактивніше ця сфера співпраці почала розвиватися саме з 1999 

р., коли створення простору правосуддя стало однією з цілей ЄС [9; 13], а досягти цієї 

мети без розробки системи процесуального права Євросоюзу було б неможливо. 

Деякі науковці [41] називають першим успішним кроком на цьому шляху 

ухвалення в 1968 р. Конвенції про юрисдикцію та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах (надалі – Брюссельська конвенція) [42]. Проте на 

той момент були відсутні всеєвропейські амбіції з уніфікації процесуального права 

держав – членів ЄС, а наукова робота зі створення Єдиного європейського цивільного 

процесуального кодексу розпочалася в 1986 р. із заяви професора університету міста 

Гент (Бельгія) М. Сторма про необхідність уніфікації процесуального права в усьому 

Європейському Союзі [43, 209]. Розвиваючи цю ініціативу, у 1993 р. робоча група 

експертів з процесуального права під головуванням Сторма представила Комісії 

проект пропозиції стосовно директиви про зближення законів і правил держав-членів 

щодо судового процесу в цивільних справах (так звана Пропозиція Сторма), яку й 

досі не було перетворено на законодавчу ініціативу Комісії. 

Слід погодитися з думкою, що, загалом, самі «відмінності між нормами 

приватного права держав не є проблемою» [44, 159]. Проте з розвитком 

транскордонних зв’язків дедалі частіше виникають транскордонні судові розгляди, а 

відповідно, все частіше постає питання про те, суд якої держави має юрисдикцію 

вирішувати спір, пов’язаний з різними правовими системами. Тому для уникнення 

конфліктів між юрисдикціями потрібно встановити єдині правила процедур розгляду 

таких транскордонних справ. Крім того, це дасть змогу фізичним та юридичним 

особам бути впевненими в ефективному здійсненні правосуддя в разі виникнення 
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спору, пов’язаного з участю суду іншої держави, що в кінцевому рахунку полегшить 

вільне переміщення товарів, осіб, послуг та капіталів на внутрішньому ринку. 

Проте труднощі такої гармонізації цивільного процесуального права, окрім 

політичних мотивів не змінювати своє внутрішнє законодавство, полягають ще і в 

організаційних процесах. Адже зміна процесуальних норм може вимагати змін і в 

організації судів держав – членів ЄС, у тому числі й поліпшення їх технічного 

оснащення. Тому, щоб держава погодилася на такий крок, цей процес передусім 

потребує високого рівня взаємної довіри між судами різних держав-членів. З другого 

боку, така уніфікація і формує цю довіру, встановлюючи необхідні стандарти різних 

судових систем, які дозволили б вільне переміщення судових рішень. 

У Євросоюзі, як зазначила Комісія [45], зміцнення взаємної довіри шляхом 

забезпечення високоякісної системи правосуддя, заснованої на спільних цінностях 

(тобто низці заходів щодо забезпечення взаємної довіри між національними судовими 

органами), має охоплювати: встановлення основних гарантій, умов допустимості 

доказів та заходів щодо посилення захисту потерпілих. Також Комісія зазначає, що 

зміцненню взаємної довіри сприятиме і поліпшення підготовки тих, хто працює у 

системі правосуддя, та проведення робіт з оцінки цих систем. 

У науковій літературі зазначається [19, 15], що з усіх чинників, які можуть 

призвести до серйозних непорозумінь між державами-членами (таких як негнучкість, 

погана координація, неефективність, повільна робота систем), саме довіра є найбільш 

складним. З цим важко не погодитись, адже забезпечення високого рівня довіри між 

судовими органами держав – членів ЄС вимагає не лише вирішення практичних 

питань співпраці шляхом ухвалення відповідних нормативних актів, а й 

налагодження соціальних зв’язків між конкретними працівниками цих органів. 

Попри зазначені складнощі, бажання посилювати економічну інтеграцію з 

плином часу все-таки спонукало й до розвитку транскордонного визнання та 

виконання судових рішень між державами – членами ЄС. Адже відсутність єдиної 

міжрегіональної системи регулювання цих питань істотно впливає на зменшення 

ділової довіри, а відповідно – і дестимулює економічну інтеграцію [46, 16]. 

Зв’язок цих категорій був відомий майже від самого початку створення 

європейських співтовариств. Ще в 1959 р. Комісія ЄЕС, пропонуючи державам-
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членам розпочати перемовини щодо укладання Брюссельської конвенції [42], заявила, 

що «економічне піднесення у Співтоваристві може зазнати порушень і труднощів … 

у разі, якщо неможливо забезпечити визнання та виконання різних прав, що 

виникають у зв’язку з існуванням різноманітних правовідносин» [47]. 

Підтвердження таких думок можна знайти і в рішеннях Суду ЄС. До прикладу, у 

рішенні у справі Tessili Italiana Como v. Dunlop AG 1976 р. [48] та рішенні у справі 

Mund & Fester v. Hatrex Internationaal Transport 1994 р. [49] Суд охарактеризував 

положення Брюссельської конвенції, що стосуються юрисдикції та спрощення 

формальностей визнання та виконання судових рішень, як спробу полегшити 

досягнення спільного ринку, обґрунтовуючи це тим, що ця Конвенція була укладена з 

метою реалізації ст. 220 Римського договору про заснування ЄЕС і, відповідно, має 

тлумачитися з урахуванням як своїх принципів і цілей, так і положень Договору. 

Однак, попри активний розвиток цієї сфери у ЄС, навіть через 40 років Й. Монар 

дійшов висновку, що «ця довіра все ще не повністю розвинена серед нинішніх 

держав-членів» [50, 39]. Значною мірою на це негативно впливає недосконалість 

ухвалених інструментів. Адже попри значний прорив європейської системи 

цивільного правосуддя, досягнутий у 2009 р. з ухваленням першого набору єдиних 

процесуальних норм: Регламенту №1896/2006, що створив Європейський платіжний 

ордер (ЄПО); Регламенту №861/2007, що встановив Європейську процедуру 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову (перший з яких набрав чинності 12 

грудня 2008 р., а другий – 1 січня 2009-го), жоден з них не усуває дискримінації в 

таких питаннях, як судові витрати або тривалість розгляду справи. Також, наприклад, 

у Нідерландах недоступні жодні внутрішні процедури видачі платіжного ордера, тоді 

як більшість держав – членів ЄС передбачила у своєму законодавстві таку процедуру 

[43, 213]. 

Через взаємопов’язаність усіх цих елементів така неоднаковість істотно 

перешкоджає ефективності судового співробітництва у цивільних справах. Адже 

скасування процедури визнання судом рішення іноземного суду та надання йому 

юридичної сили рішення своєї держави з метою подальшого його виконання на своїй 

території (тобто процедури екзекватури) можливі лише за наявності взаємної довіри, 

а її наявність, у свою чергу, істотно залежить від тотожності процедур, передбачених 
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внутрішнім законодавством держав-членів. Отже, для унеможливлення розбіжності в 

реалізації регламентів ЄС у національному правозастосуванні розвиток гармонізації 

має відбуватися як на рівні ЄС, так і стосовно національних цивільно-процесуальних 

проваджень. Лише за таких умов можливо досягти рівного доступу до судів на 

територіях усіх держав-членів та забезпечити додаткові переваги для осіб від 

використання заходів судового співробітництва, ухвалених на рівні Євросоюзу. 

Однак стосовно цього слід зазначити, що, аналізуючи онтологію національних 

процесів, Т. В. Сахнова доходить висновків [51, 200–206] про те, що, незважаючи на 

велику кількість ухвалених у XXI столітті регламентів ЄС, які спрямовані на 

вироблення універсальних механізмів, що не мають «національного обличчя», 

національні цивілістичні процеси наразі розвиваються в протилежних напрямках. 

Повертаючись до доктринальної характеристики судового співробітництва 

держав – членів ЄС у цивільних справах, зазначимо, що, хоча на рівні дво- та 

багатосторонніх договорів держави світу вже давно намагаються регулювати 

процесуальну співпрацю в цивільних справах транскордонного змісту (у тому числі в 

межах Гаазької конференції з міжнародного приватного права6 (ГК МПрП, надалі – 

Гаазька конференція), про яку йтиметься в третьому розділі дисертаційної роботи), 

щодо судового співробітництва в цивільних справах у Європейському Союзі існують 

тільки теоретичні конструкції окремих учених, а в міжнародних документах його 

зміст ніде не розкривається. Відповідно, і щодо актів ЄС, ухвалених у цій сфері, 

висловлюються різні точки зору. Деякі з науковців (напр., Ф.-Е. Парч та Бернд фон 

Гофман) включають до концепції міжнародного приватного права всі заходи 

судового співробітництва, інші (напр., Г. У. Йєссурун д’Олівейра) – лише питання 

юрисдикції, виконання та колізії правових норм [52, 10]. 

Додаткові складнощі – як для доктринальної характеристики, так і загалом для 

апроксимації – виникають у зв’язку з тим, що Європа традиційно складається з двох 

різних правових систем, що відображають різні правові (у тому числі процесуальні) 

культури. Ще в 1968 р. комітет експертів у так званому Звіті Женарда [47] щодо 

Брюссельської конвенції відзначав істотні відмінності між існуючими на той час 

                                                           
6 Гаазька конференція з міжнародного приватного права  – створена в 1893 р. міжнародна міжурядова організація, що 
здійснює роботу з метою прогресивної уніфікації норм міжнародного приватного права. Членами цієї організації є 73 
країни та Європейський Союз. 
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положеннями законодавств шести держав-засновників ЄС стосовно визнання та 

виконання іноземних судових рішень. Відповідно, ці відмінності збільшилися в 

«епоху Європейського Союзу» [53], що складається з 28 держав-членів. 

Ван Рі виокремлює дві пов’язані з цим проблеми [54, 140]: перша – відмінність у 

визначенні «цивільних справ». До прикладу, в Англії прикметник «цивільний» 

використовують у дихотомії цивільний-кримінальний. І тому, у принципі, випадки, 

що за своєю природою не є злочинними, класифікуються як цивільні. Через що на 

них поширюється дія цивільно-процесуальних норм. В інших країнах існує 

відмінність між цивільним та адміністративним судочинствами. Друга складність, яку 

визначає Ван Рі, стосується визначення цивільного процесу і пов’язана з 

класифікацією норм на «процесуальні» та «матеріальні», різниця між якими на 

практиці не завжди є чіткою. Так, у деяких країнах, таких як Франція, норми стосовно 

доказів можна знайти як у Цивільному, так і в Цивільно-процесуальному кодексах. 

Крім цього, регулювання виконавчого провадження відбувається нормами 

внутрішнього законодавства держав-членів, а відповідно, і виконання судових рішень 

у європейських країнах здійснюється по-різному. Приміром, у деяких юрисдикціях 

(Франція, Португалія, країни Бенілюксу та Шотландія) виконання судових рішень 

здійснюється виконавчими органами (huissiers de justice), що діють як незалежні 

професіонали. Водночас в інших державах-членах (Німеччина, Австрія) судові 

виконавці, як державні службовці, контролюються судом, який виконує рішення [55]. 

Найбільш децентралізована система примусового виконання існує в Англії та Уельсі, 

де компетенція виконавчих органів залежить від виду виконуваного рішення. Арешти 

майна боржника, яке перебуває у третіх осіб (що зараз називаються борговими 

ордерами проти третьої сторони), здійснюють суди, які винесли рішення. Звернення 

стягнення на майно, засноване на рішеннях Високого суду Лондона, виконують 

шерифи та помічники шерифів (у квітні 2004 р. Асоціацію шерифів було замінено 

Асоціацією судових виконавців Високого суду. – Авт.). На рівні судів графств судові 

рішення приводять у виконання судові виконавці, які перебувають у штаті суду. Крім 

цього, публічні установи, такі як Міністерство фінансів та місцеві органи влади, 

мають власних виконавців або звертаються до приватних [56]. Таку ситуацію В. 

Маньє дуже влучно назвала «європейським парадоксом», тобто, незважаючи на 
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зближення правових систем, так само як і раніше, все-таки залишається місце для 

відмінностей між ними, а саме – для розбіжностей у застосуванні юридичних 

технологій [57, 10]. 

Стосовно розвитку співпраці держав-членів на рівні Євросоюзу, важливим 

видається також те, що судове співробітництво в цивільних справах у ЄС, окрім 

традиційних інститутів міжнародного цивільно-процесуального права (таких як 

визнання та виконання судових рішень), розглядає більш широке коло питань і 

включає організацію системи цивільного правосуддя, тобто норми щодо забезпечення 

правової допомоги і навчання суддів та судового персоналу. Ба більше, до цієї сфери 

простору правосуддя, крім процесуальних правил у межах судової системи, включено 

також розвиток альтернативних методів розв’язання спорів, що належить до 

позасудового розгляду спорів, стосовно чого було ухвалено Директиву 

Європейського парламенту та Ради 2008/52/ЄC про деякі аспекти медіації у цивільних 

та господарських справах [58]. 

Крім того, регламенти, що встановлюють Європейське виконавче провадження 

для неоскаржуваних позовів, Європейський платіжний ордер, Європейську процедуру 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову, про які йтиметься в наступному 

розділі даної роботи, як зазначає К. Крамер, «виходять за рамки функцій 

міжнародного приватного права і належать до сфери істинної гармонізації цивільного 

процесу, хоча й обмеженої транскордонними справами» [59, 128]. 

З огляду на особливість Європейського Союзу як міжнародного утворення, 

твердження про те, що «особливість міжнародно-правової системи полягає в тому, що 

нормативна її частина формується в міжнародній сфері, а механізм реалізації 

перебуває як у міжнародній, так і (більшою мірою) у внутрішньодержавній сфері» 

[60, 14], цілком можна віднести і до судового співробітництва в цивільних справах у 

ЄС. Адже, відповідно до ст. 288 ДФЄС, регламент слід прямо застосовувати в усіх 

державах-членах, а директива є обов’язковою щодо результату, якого необхідно 

досягти, для кожної держави-члена, якій її адресовано, проте залишає національним 

органам влади вибір форми та засобів. Однак слід звернути увагу на те, що, хоча 

реалізація заходів ЄС, ухвалених у цій сфері, відбувається через внутрішньодержавні 

заходи, це лише засіб імплементації норм Союзного законодавства на національному 
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рівні, а самі норми так і залишаються міжнародними. І тому, як слушно зазначає Є. 

Сторскрабб, «вивчення судового співробітництва у цивільних справах перебуває на 

перехресті процесуального права, міжнародного приватного права і права 

Європейського Співтовариства (Союзу. – Авт.), у зв’язку з чим є міждисциплінарною 

галуззю науки» [52, 11]. 

Підтвердженням цього є думка про те, що «право західноєвропейських 

Співтовариств має бути визнано якісно новою галуззю, своєрідною третьою сферою, 

яка не є ані повністю міжнародним, ані повністю національним правом, хоча своїм 

джерелом має і те й інше право» [61, 217]. Такі самі погляди щодо своєрідності 

правової системи ЄС та її невідповідності ані до міжнародного, ані до національного 

права відзначаються і в іншій міжнародно-правовій літературі [62, 224–225]. Отже, як 

наслідок, і нова концепція судового співробітництва у цивільних справах, заснована 

на ст. 81 ДФЄС, відрізняється і від міжнародного, і від національного права, 

об’єднуючи в собі як елементи міжнародного публічного (співробітництво держав – 

членів ЄС на міжнародному рівні), так і внутрішньодержавного права (реалізація 

актів Євросоюзу в національному праві окремої держави-члена). 

Повертаючись до характеристики досліджуваної сфери співпраці, зазначимо, що 

в науковій літературі часом можна зустріти критику стосовно змісту положень розд. 

V ДФЄС щодо судового співробітництва у цивільних справах. До прикладу, С. 

Баріатті зауважує [63, 5], що європейський законодавець не скористався можливістю 

ухвалити текст, який найкраще відображає реальну ситуацію співпраці з цього 

питання. Адже, на її думку, термін «судове співробітництво» занадто спрощений для 

характеристики діяльності ЄС, здійснюваної у цій сфері, тому що, по-перше, йдеться 

не лише про співпрацю між судовими органами, а по-друге – це більше, ніж просто 

«співробітництво», оскільки частина ухвалених регламентів приводить до уніфікації 

національних законодавств. Якщо із зауваженням щодо значення терміна 

«співробітництво» можна погодитися з авторкою, то у відповідь на її зауваження 

щодо терміна «судове», на нашу думку, слід констатувати, що в контексті гл. 3 розд. 

V ДФЄС він наразі є правильною характеристикою передбачених заходів ЄС. Адже 

щодо цивільних та господарських справ, основним елементом, на який спрямовані 

ухвалені в цій сфері регламенти та директиви, є саме судові органи та їх працівники. 
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Так, навіть у Директиві 2008/52/ЄC про деякі аспекти медіації у цивільних та 

господарських справах, зауважуючи, що загалом процес посередництва може бути 

розпочато сторонами, запропоновано чи призначено судом або ж передбачено правом 

держави-члена, у ст. 5 «Звернення до медіації» йдеться саме про посередництво, 

запропоноване сторонам судом; також у п. 12 Преамбули зазначено, що ця Директива 

має застосовуватися у випадках, коли суд відсилає сторони до посередництва або 

коли це передбачено національним правом. Отже, основний акцент зроблено саме на 

медіації, ініційованій судом, що підтверджує думку, що основною сполучною ланкою 

сфер співпраці, визначених у ст. 81 ДФЄС, є саме суд. 

Слід звернути увагу на те, що деякі зміни щодо термінології було внесено й у 

Лісабонському договорі. Якщо в Амстердамському договорі йшлося про цивільні та 

господарські справи (що відповідало Брюссельській конвенції, в якій мова також 

йшла про «цивільні та господарські справи»), то в Договорі про функціонування 

Європейського Союзу згадуються лише цивільні справи. Проте, змінивши 

термінологію Договору і повернувши старий варіант, використаний у 

Маастрихтському договорі («судове співробітництво у цивільних справах»), в інших 

актах Союзу й надалі використовують поділ між цивільними та господарськими 

справами. Наприклад, у Регламенті №861/2007 та Регламенті №215/2012 зазначається, 

що вони застосовуються в «цивільних та господарських справах». Тому в науковій 

літературі можна зустріти зауваження стосовно можливої плутанини через таке 

вузьке посилання лише на цивільні справи [64, 48], хоча на практиці такі ситуації 

поки що не зустрічалися. Вірогідно, це пов’язано з тим, що Лісабонський договір 

(який є джерелом первинного права Європейського Союзу) визначає основоположні 

норми, а вже вторинне право (зокрема, регламенти, директиви й рішення), будучи 

заснованим на нормах первинного права, їх уточнює і деталізує. Тому «судове 

співробітництво у цивільних справах» охоплює як цивільні, так і господарські справи. 

Й. Меусен зауважує, що «судове співробітництво у цивільних справах» слід 

розуміти, широко, як у «не-кримінальних» справах, адже тільки при такому 

широкому значенні, воно може охопити предмет регламентів Брюсселя I і Рима I [64, 

49]. Такий самий підхід було використано у Висновках Тампере та Віденському плані 

дій, де визначено два види судового співробітництва: судове співробітництво у 
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кримінальних справах та судове співробітництво у цивільних справах. Причому 

Віденський план дій узагалі не використовує поняття «господарські справи», проте з 

п. 34 Висновків Тампере зрозуміло, що споживчі та господарські претензії належать 

до цивільних справ. Аналогічний поділ можна побачити і в програмі заходів Ради 

Міністрів щодо реалізації принципу взаємного визнання рішень у цивільних та 

господарських справах [65]. У Табло з питань правосуддя в ЄС: інструмент для 

просування ефективного правосуддя і зростання [66], представленому у 2013 р., 

зазначено, що не-кримінальні справи включають цивільні та господарські справи, 

справи щодо виконання, справи щодо земельного кадастру, бізнес-реєстру та 

адміністративні справи. 

Також у Табло визначено поділ цивільних та господарських справ на 

оскаржувані й неоскаржувані. Оскаржувані цивільні (та господарські) справи 

стосуються спорів між сторонами, наприклад – спорів стосовно контрактів та 

процедур у справах щодо неспроможності. А неоскаржувані цивільні (та 

господарські) справи стосуються неоскаржуваного розгляду, приміром – 

Європейського платіжного ордера. 

Ще в 1976 р. Суд ЄС у рішенні у справі LTU Lufttransportunternehmen GmbH & 

Co. KG v. Eurocontrol [67] щодо тлумачення поняття «цивільні та господарські 

справи» для застосування Конвенції від 27 вересня 1968 р. про юрисдикцію та 

виконання судових рішень у цивільних та господарських справах заявив, що термін 

«цивільні та господарські справи» має розглядатися самостійно, що, по-перше, 

випливає з цілей і структури Конвенції (тобто відповідного законодавства 

Співтовариства. – Авт.), а по-друге – із загальних принципів, що випливають зі зводу 

національних правових систем. Таким чином, при тлумаченні конструкції «цивільні 

та господарські справи» не можна посилатися на право однієї держави – слід, 

відповідно до згаданого рішення Cуду, враховувати два елементи, що мають значення 

для прийняття рішення стосовно того, чи має спір характер цивільного та 

господарського, а саме: предмет спору та характер відносин між сторонами.  

Існує також низка рішень Суду ЄС стосовно розмежування acta jure imperii7 та 

acta jure gestionis8, що на практиці часом викликає складнощі [68, 10–11]. 

                                                           
7Acta jure imperii – позови, в основі яких лежать дії, вчинені при здійсненні публічної влади. 
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У Регламенті №861/2007 та Регламенті №1896/2006 зазначено, що під 

транскордонною справою мається на увазі випадок, коли принаймні одна сторона у 

справі має постійне місце проживання в державі – члені ЄС, відмінній від тієї 

держави – члена ЄС, до суду або трибуналу якої подано заяву. Слід також зазначити, 

що як у доктрині, так і в актах Союзу можна часто зустріти використання терміна 

«справа транскордонного змісту», який означає те саме, що й «транскордонна справа» 

або справа, яка має «транскордонний характер». Стосовно цього М. Сторм зауважує, 

що «цілком очевидно, що термін «справи транскордонного характеру» має широке 

значення і, по суті, стосується всіх видів спорів. Відмінності між державами-членами 

щодо їх правил врегулювання спорів завжди мають – принаймні потенційно – 

транскордонний характер (l΄incidence transfrontière)9 у межах Європейського Союзу» 

[43, 214]. 

Варто звернути увагу на те, що на початку Комісія намагалася уникнути ситуації, 

при якій у кожній державі-члені існували б два окремі правові режими: один стосовно 

справ транскордонного змісту, другий – для суто внутрішніх. Цю позицію було 

обґрунтовано тим, що «така дуалістична система у довгостроковій перспективі може 

виявитися несумісною з метою єдиного для всіх простору правосуддя та призвести до 

виникнення питання про дискримінацію. На додачу це може ускладнити 

законодавство на шкоду прозорості, що необхідна як фізичним та юридичним особам, 

так і юристам» [45]. Тому перша пропозиція для Регламенту, що засновує ЄПО [69], 

передбачала його застосування як для внутрішньодержавних, так і для 

транскордонних справ. Проте висновок Юридичної служби Ради [70], який був 

запитаний Комітетом з цивільного права, не дозволив такого широкого тлумачення 

ст.ст. 61 (с) та 67 Амстердамського договору про заснування Європейського 

Співтовариства, обмеживши сферу дії Регламенту виключно транскордонними 

справами. Недоліки такої диференціації між внутрішніми та транскордонними 

справами можна проілюструвати на прикладі Нідерландів, де була відсутня 

спеціальна процедура для стягнення боргів. А оскільки Нідерланди не зобов’язані 

                                                                                                                                                                                                            
8Acta jure gestionis – позови, в основі яких лежить приватно-правовий характер діяльності держави (тобто коли 
держава вчиняє приватно-правові угоди). 
9 L'incidence transfrontière – транскордонний вплив, франц. 
 



35 

вводити таку процедуру для суто внутрішніх справ, після набрання чинності 

Регламентом №1896/2006, що засновує Європейський платіжний ордер, можна 

сказати, що «в процесуальному праві Нідерландів існує дискримінація, оскільки 

позивачі в суто внутрішніх спорах не можуть скористатися процедурою стягнення 

боргів, такою ж легкою і простою, як у транснаціональних спорах» [56]. Таким 

чином, висловлений ще в 1999 р. у Віденському плані дій намір створення 

європейського простору правосуддя, що мав принести відчутні вигоди для кожного 

громадянина Союзу, у результаті такого вузького тлумачення відповідних статей 

Амстердамського договору був обмежений і ухвалені заходи стали доступні лише для 

громадян, що беруть участь у транскордонних справах. 

М. Сторм, висловлюючи критику [43, 215] стосовно того, що наразі широкий 

спектр загальних процедур у ЄС жодним чином не впорядкований, наголошує, що 

завжди залишатиметься двоїстість існування європейських та внутрішніх 

процесуальних норм. З цієї ситуації він бачить три варіанти виходу: 1) дозволити і 

європейським, і національним процесуальним правилам існувати пліч-о-пліч, кожне з 

власною сферою застосування, тобто й надалі діяти згаданим шляхом диференціації; 

2) запровадити європейську систему процесуального права, щоб замінити 

національне процесуальне право кожної з держав-членів (ця пропозиція, на думку 

вченого, є абсолютно нереальною, з чим на сьогодні важко не погодитися); 3) надати 

громадянинові – навіть діючи в межах національної правової системи – вибір між 

національними і європейськими процесуальними правилами, інакше кажучи – 

«дозволити перемогти найсильнішому». Найбажанішим із цих варіантів є саме третій, 

у разі прийняття якого, як зазначає Сторм, «ми будемо переживати нову еру, у якій 

європейському громадянинові вдасться створити найбільш задовільну й особливу 

систему процесуального права» [43, 215]. Що, з огляду на кількість держав – членів 

ЄС на сучасному етапі розвитку, буде свого роду системою 29-го режиму. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в контексті 

права Євросоюзу судове співробітництво у цивільних справах – це сукупність 

правових та організаційних форм спільної діяльності держав – членів ЄС щодо 

врегулювання розгляду цивільних та господарських справ транскордонного змісту, 

спрямованих на полегшення доступу до правосуддя на всій території ЄС шляхом 
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усунення перешкод, які виникають через невідповідність між різними правовими та 

адміністративними системами держав-членів. 

Головним правовим актом ЄС, що закладає правову основу цього 

співробітництва, є Договір про функціонування Європейського Союзу, що набрав 

чинності 1 грудня 2009 р. Акти у сфері судового співробітництва в цивільних справах 

приймаються на основі ст.ст. 67 та 81 цього Договору (раніше основою була ст. 61 

Амстердамського договору про заснування Європейського Співтовариства). 

Основна мета такого співробітництва – спрощення життя осіб, які стикаються з 

транскордонними судовими процесами, та забезпечення ефективного доступу до 

правосуддя. 

У Лісабонському договорі про внесення змін до Договору про Європейський 

Союз та Договору про заснування Європейського Співтовариства йдеться про 

співробітництво у цивільних справах, а норми вторинного права містять уточнення, 

де зазначено, що в цій сфері регламенти застосовують до цивільних та господарських 

справ (Регламент №1215/2012, Регламент №805/2004, Регламент №1896/2006, 

Регламент №861/2007 та ін.). 

На основі дослідження актів ЄС та доктрини слід зазначити, що в даний час 

співпраця держав – членів ЄС у сфері судового співробітництва у цивільних та 

господарських справах охоплює питання, які можна розділити на такі групи: 

1. Загальні рамки співпраці у сфері судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах. Вони визначаються актами ЄС, що встановлюють основні 

універсальні напрями співпраці держав-членів з цих питань, наприклад положення, 

висвітлені у Висновках Тампере, Віденському плані дій, «Стокгольмській програмі: 

відкрита і безпечна Європа 2010 року» та «Гаазькій програмі: 10 пріоритетів на 

наступні п’ять років». 

2. Взаємне визнання та виконання судових рішень та рішень у позасудових 

справах. До цієї групи слід віднести регламенти Ради: №2201/2003, №1346/2000, 

№4/2009; регламенти Європейського парламенту і Ради №805/2004, №1896/2006, 

№861/2007; Директиву 2008/52/ЄC, а також Регламент №1215/2012 Європейського 

парламенту та Ради про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDAQFjAB&url=http%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2FLexUriServ%2FLexUriServ.do%3Furi%3DOJ%3AL%3A2009%3A007%3A0001%3A01%3AEN%3AHTML&ei=MNP8UbwuqaDiBPLwgZgF&usg=AFQjCNHfksxU6Plz1AB_4ItEKBCnJ1bcIw&sig2=UXEBFgn6odJHOYbLkYYSBQ
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цивільних та господарських справах (перероблене видання), що його почали 

застосовувати з 10 січня 2015 р. замість Регламенту №44/2001. 

3. Співпраця між судовими органами держав-членів з окремих питань судового 

процесу в цивільних та господарських справах: Регламент Ради №1206/2001, 

Регламент Європейського парламенту і Ради №1393/2007, Рішення Ради 

№2001/470/ЄC. 

4. Право, що застосовується: регламенти Європейського парламенту і Ради 

№593/2008, №864/2007; Регламент Ради №1259/2010. 

5. Забезпечення ефективного доступу до правосуддя: Директива Ради 2003/8/ЄC, 

Рішення Комісії 2005/630/ЄC, 2004/844/ЄC та заходи, вжиті в межах Європейської 

стратегії електронної юстиції, про які більш докладно йтиметься в наступному розділі 

даної дисертаційної роботи. 

Співробітництво держав-членів у сфері цивільного правосуддя здійснюється у 

двох формах – правовій та організаційній. До правового співробітництва належить 

ухвалення регламентів, директив та рішень щодо заходів, передбачених п. 2 ст. 81 

ДФЄС та іншими актами, спрямованими на поліпшення функціонування цивільного 

провадження у ЄС (таких як плани дій та програми). До організаційного 

співробітництва належить діяльність Європейської судової мережі у цивільних та 

господарських справах та Європейської мережі навчання судових працівників 

(ЄМНСП) (мережеве співробітництво); розвиток електронних засобів співпраці 

(електронна юстиція); інші заходи, спрямовані на поліпшення співпраці між 

судовими органами держав-членів та поліпшення інформування як судових 

працівників, юристів, так і просто громадян про заходи, що діють у цій сфері. 

Аналізуючи відповідні нормативні акти, можна виділити такі принципи судового 

співробітництва у цивільних справах: взаємного визнання судових рішень та рішень у 

позасудових справах; рівного доступу до правосуддя по всій території ЄС; швидкого 

та справедливого судового розгляду транскордонних справ; ефективного виконання 

судових рішень, винесених судом держави-члена, відмінної від держави виконання; 

збільшення відповідності між собою норм держав-членів щодо розгляду справ 

транскордонного змісту; поваги до основоположних прав та різних правових традицій 

і правових систем держав-членів; взаємної довіри; поліпшення правової визначеності 
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та передбачуваності; прозорості та гнучкості діяльності структур, створених у цій 

сфері; спрощення та прискорення судового співробітництва між державами-членами; 

полегшення доступу до документів та актів ЄС. 

Віденський план дій містить також низку принципів, що визначають шляхи, 

якими Рада і Комісія встановлюють та реалізують заходи загалом у сфері ПСБП, у 

тому числі у сфері судового співробітництва в цивільних справах, а саме – принципи: 

субсидіарності; солідарності між державами-членами і між ними та європейськими 

інститутами; ефективності роботи щодо реалізації нормативної бази; врахування при 

розробці європейської співпраці національних інтересів і спільних підходів та 

відмінностей; використання реалістичного підходу при виборі пріоритетів, доступних 

ресурсів і часу. 

Ані в цьому Плані дій, ані в ДФЄС не згадується принцип пропорційності 

стосовно ПСБП, проте його можна знайти в «Гаазькій програмі: зміцнення свободи, 

безпеки та правосуддя у Європейському Союзі». 

Отже, підсумовуючи викладений вище матеріал, слід констатувати, що після 

ухвалення Амстердамського договору інтенсивна європеїзація набрала обертів у 

сфері правосуддя. Проте цей процес потребує подальшого розвитку, і наразі ще 

існують прогалини, що їх необхідно заповнити та доповнити як на рівні ЄС, так і у 

внутрішньому праві держав-членів. Адже недоліки національної системи правосуддя 

окремої держави – члена ЄС можуть у цілому негативно вплинути на правову 

систему Євросоюзу. Як нещодавно заявляла колишня Єврокомісар з питань 

правосуддя, фундаментальних прав та громадянства В. Редінґ, «ефективні системи 

правосуддя в одній державі-члені також важливі для всього ЄС. Тому що кожного 

разу, коли національний суд дотримується законодавства ЄС, він діє як «суд 

Європейського Союзу»» [71, 2]. Таким чином, у цьому контексті великого значення 

набувають тотожність та однакова ефективність правил урегулювання спорів у 

внутрішньому законодавстві держав-членів. Слід також наголосити на важливості 

швидкості здійснення судочинства, що набуває особливого значення в 

транскордонних справах, оскільки часто трапляється, що у випадках, коли 

компенсація стороні спору не надходить вчасно, це фактично може означати 

відсутність такої компенсації. Адже, як зазначається в цитаті, що її приписують 
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британському політику В. Гладстону: «Justice delayed is justice denied», тобто 

прострочене правосуддя – це відхилене правосуддя. 

З огляду на велику кількість актів, ухвалених у ЄС після ухвалення 

Амстердамського договору, на основі ст. 61 (с) Договору про заснування 

Європейського Співтовариства (ДЗЄС), що передбачала вжиття заходів у сфері 

судового співробітництва у цивільних справах (а після набрання чинності 

Лісабонським договором – на основі ст. 81 ДФЄС), можна говорити про виникнення 

передумов для формування у праві ЄС таких галузей, як цивільне та цивільно-

процесуальне право Європейського Союзу. Однак, попри активне розширення 

співробітництва держав – членів ЄС у сфері судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах, ще зарано говорити про створення єдиної уніфікованої 

системи цивільного процесуального права ЄС. Більш того, як зазначають В. 

Кіселичник та О. Київець: «варто розуміти, що досягнути такого ідеального 

результату майже неможливо» [72, 5]. 

Наразі процеси, які відбуваються у ЄС щодо судового співробітництва в 

цивільних та господарських справах, дають підстави сподіватися, що в майбутньому 

буде досягнуто загальне поліпшення та пришвидшення розгляду цивільних і 

господарських справ транскордонного змісту між державами – членами Євросоюзу. 

Адже ефективне виконання судових рішень у транскордонних цивільних та 

господарських справах є важливим не тільки для громадян ЄС, а й для бізнес-

середовища, що набуває особливої актуальності з огляду на економічну та фінансову 

кризу останніх років. Тому розвиток гармонізації цивільно-процесуальних норм, що 

спричинить зростання довіри фізичних та юридичних осіб до верховенства права й 

ефективного здійснення правосуддя на всій території Європейського Союзу, зрештою 

приведе і до його економічного зростання. 

 

1.2.  Становлення судового співробітництва держав – членів ЄС  

у сфері цивільного судочинства 

Розвиток інтеграції держав у Європейському Співтоваристві (а згодом – Союзі) 

пройшов тривалий шлях, що й досі не завершений і викликає дебати між науковцями 
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і практиками стосовно того, наскільки далеко зможуть дійти держави в обмеженні 

свого суверенітету задля досягнення спільних цілей. 

Шлях, за яким Європейське об’єднання вугілля і сталі, Європейське Економічне 

Співтовариство та Європейське Співтовариство з атомної енергії перетворилися на 

європейські співтовариства, а згодом у Європейський Союз (ЄС) – «унікальний, як 

унікальним є і отриманий результат» [73, 8]. 

На самому початку справді важко було уявити, що суто економічна співпраця 

слугуватиме імпульсом для співробітництва держав – членів ЄС у різних сферах 

суспільних відносин і перетворить Економічне Співтовариство на унікальне 

утворення, у якому держави зближуватимуть навіть свої цивільні та цивільно-

процесуальні норми. Проте відкриття кордонів і скасування бар’єрів для вільного 

переміщення людей та компаній привели до зростання кількості транскордонних 

судових справ і в результаті до гармонізації процесуальних стандартів і створення 

нових форм співробітництва між національними судовими органами держав – членів 

ЄС. Глибоко вкорінені традиції щодо організації національних судових систем та 

відмінності в нормах законодавства на певному етапі стали однією з перешкод на 

шляху ефективного судового захисту осіб на території держави, законодавство якої 

відмінне від законодавства держави їхнього доміцилію10. Тому держави – члени ЄС 

поступово почали рухатися в напрямку створення Європейського простору 

правосуддя. 

Питання транскордонного процесуального співробітництва у цивільних справах 

на самому початку шляху створення Європейського Союзу регулювалися на основі 

дво- та багатосторонніх договорів. Прикладом цього є договори, укладені під егідою 

ГК МПрП та співпраця на регіональному рівні, наприклад – між країнами Бенілюксу і 

країнами Північної Європи. 

У межах ЄС також було передбачено можливість співпраці в цій сфері. Так, у ст. 

220 Римського договору про заснування ЄЕС, підписаного 1957 р., було зазначено, 

що держави-члени повинні, наскільки це необхідно, вступати в переговори одна з 

                                                           
10 Доміцилій (лат. domicilium, франц. domicile — місце проживання, помешкання) – у правознавстві деяких країн 
юридично значуще місце проживання або переважного перебування фізичної чи юридичної особи. Див.: Юридична 
енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.  – К. : Укр. енцикл., 1998. — Т. 2 : Д—Й. — 1999. — 
С. 284. 
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одною з метою забезпечення для своїх громадян, серед іншого, спрощення 

формальностей, які регулюють взаємне визнання і виконання судових та арбітражних 

рішень [3]. 

Той факт, що можливість такої співпраці, хоча й на міждержавному рівні, а не в 

межах ЄЕС, передбачив Римський договір, підкреслює її важливість. До того ж, у 

направленій державам-членам 22 жовтня 1959 р. ноті з пропозицією розпочати такі 

переговори Комісія ЄЕС зазначила, що істинний внутрішній ринок між шістьма 

державами буде досягнутий лише за умови забезпечення належного правового 

захисту. Комісія наголосила також, що правовий захист і, отже, правова визначеність 

на спільному ринку11 «істотно залежать від прийняття державами-членами 

задовільного вирішення проблеми визнання та виконання судових рішень» [47]. 

Таким чином, попри те, що ЄС на початку створювався з метою економічної 

інтеграції, ще в 1960-х рр. у межах права Співтовариства передбачалося, що держави-

члени, хоча й на двосторонньому рівні, виявлять бажання співпрацювати й у сфері 

судового співробітництва. 

Спершу передбачене Римським договором судове співробітництво розпочалося у 

кримінальних справах, а згодом поширилося й на застосування у сфері цивільного 

процесу щодо справ транскордонного змісту. Це відбулося через те, що посилення 

економічної діяльності спричинило зростання кількості європейських 

транскордонних угод, а отже й зростання транскордонних справ. Внаслідок цього 

різноманітність цивільно-процесуальних законів стала проблемою на шляху 

ефективного доступу до судів. І хоча сама ідея гармонізації частини цивільного 

процесуального права в межах ЄС почала формуватися лише в 1987 р., з ініціативи 

М. Сторма стосовно створення робочої групи з 12 експертів, яка розробляла 

пропозиції для зближення правил держав-членів щодо деяких аспектів порядку 

розгляду цивільних справ, першим кроком, що згодом спонукав до виникнення ідеї 

більш широкої гармонізації цивільного процесуального права, стала ухвалена ще у 

                                                           
11 У Римському та Амстердамському договорах використовувалося поняття «спільний ринок», що, як зазначає В. І. 
Муравйов, «передбачав створення внутрішнього ринку та координацію економічної та інших видів політики держав-
членів». Лісабонський договір про функціонування Європейського Союзу замінив термін «спільний ринок» (the 
common market) поняттям «внутрішній ринок» (the internal market). Муравйов пов’язує це «із завершенням 
формування внутрішнього ринку ЄС шляхом ліквідації перешкод для його нормального функціонування». Див. : Право 
Європейського Союзу : підручник / [за ред. В. І. Муравйова]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – С. 177. 
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1968 р. Конвенція про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах [42], укладання якої було спричинено бажанням 

імплементувати положення ст. 220 Римського договору з метою сприяння визнанню 

та впровадженню прискореної процедури забезпечення виконання судових рішень, 

автентичних документів12 та мирових угод. 

Звернімо особливу увагу на те, що до укладення Брюссельської конвенції 

положення про юрисдикцію, правила визнання та виконання іноземних судових 

рішень державами-членами різнилися між собою і були обмежені національним 

правом. Приміром, у Нідерландах визнання та виконання іноземних судових рішень 

залежать від існування міжнародного договору, що передбачає виконання таких 

судових рішень, тому за відсутності такого договору між Нідерландами і державою, у 

якій було винесено рішення, його виконання було неможливим [74, 26]. У Бельгії 

було дозволено перегляд іноземних судових рішень [75, 240]. Німеччина вимагала, 

аби взаємність була попередньою умовою для визнання рішень іноземних судів [76, 

12]. До того ж, як слушно констатує Дж. Кейперс, «виконання судових рішень, 

винесених в іншій державі, було можливе не в усіх державах-членах» [77, 1506]. За 

таких умов існувала потреба у правовій визначеності та рівності в доступі до 

правосуддя. І в цей період, як влучно зазначає С. Баріатті, «саме Брюссельська 

конвенція дозволила здійснення того, що стало відоме як «п’ята свобода», тобто 

вільну циркуляцію судових рішень» [63, 2]. З плином часу стає очевидним, що саме 

Брюссельська конвенція стала першим кроком на шляху до створення складної 

системи – європейського простору цивільного правосуддя, який наразі поширюється 

не тільки на території держав – членів Євросоюзу, а й на території держав поза його 

межами через Луганську конвенцію про юрисдикцію, визнання та виконання судових 

рішень у цивільних та господарських справах. 

С. Пірс зазначає, що «в цивільних справах питання про те, які суди держави 

мають юрисдикцію щодо спорів, відрізняється від питання, яке право застосовується 

                                                           
12 Автентичний документ – це документ, що був офіційно складений або посвідчений як справжній документ 
державним органом або іншим органом, уповноваженим для цієї мети передбаченим законодавством держави-
члена походження. Прикладом можуть служити документи для продажу нерухомого майна, підготовлені нотаріусом 
або адвокатом. Деякі автентичні документи можуть бути приведені у виконання в іншій державі – члені ЄС, 
наприклад, відповідно до Європейського виконавчого провадження для неоскаржуваних позовів (Регламент 
№805/2004). 
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до спору, оскільки для судів існує можливість застосувати іноземне цивільне право» 

[78, 597]. Так, Брюссельська конвенція стосувалася питань юрисдикції, а підписана в 

1980 р. Римська конвенція про право, що застосовується до договірних зобов’язань 

(надалі – Римська конвенція) [79], – питань права, що застосовується. Обидва ці 

інструменти були міжнародними конвенціями, що їх ухвалили держави-члени. Слід 

також зазначити, що тільки Брюссельська конвенція базувалася на ст. 220 Римського 

договору, що ж до Римської конвенції, то формально вона не ґрунтувалася на його 

положеннях, а тому органи ЄС не втручалися в переговори за цією Конвенцією. 

Загалом, досліджуючи цей період співробітництва держав – членів ЄС у сфері 

цивільного судочинства, слід погодитися з висловленим у зарубіжній доктрині 

твердженням про те, що відсутність компетенції Європейського Співтовариства 

стосовно гармонізації чи уніфікації конфліктних норм і підхід, що полягає в 

полишенні розвитку інструментів у цій сфері національним урядам держав-членів, 

мали кілька недоліків. Ю. Базедов як один з них виділяв необхідність змінювати і 

ратифікувати текст конвенцій щодо приєднання кожної нової держави до 

Європейського Співтовариства, а це призводило до того, що таке розширення правил 

було «часозатратним». Як другий недолік міжурядового методу Ю. Базедов відзначав 

той факт, що цей метод не враховував, що «все більше й більше норм мають своїм 

джерелом акти вторинного права Співтовариства», адже цей метод ґрунтувався на 

ідеї, що саме держави є основним джерелом приватного матеріального права [80, 7–

8]. Зазначимо, що саме перший з них видається найбільш важливим, особливо з 

огляду на кількість нових країн, які згодом приєдналися до Співтовариства. Хоча на 

той час, як зауважує Й. Меусен, «можливо, було занадто рано, для того щоб повною 

мірою усвідомити вплив приватного (міжнародного) права на створення та 

функціонування спільного або внутрішнього ринку» [64, 45]. Тож розраховувати на 

бажання держав-членів розширити застосування інструментів Співтовариства в цій 

сфері на той час було неможливо. На нашу думку, підтвердженням цього є складнощі 

в процесі створення спільного ринку. З огляду на те, що одне з головних завдань 

Європейського Співтовариства – створення спільного ринку – на початковому етапі 

досягнення наразилося на низку бар’єрів [81, 277] та необхідність обмеження амбіцій 

Співтовариства шляхом створення внутрішнього ринку, можна зробити висновок про 
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бажання держав-членів зберегти свої внутрішні кордони. Тому вести мову про 

уніфікацію національних законодавств у судовій сфері тоді було аж занадто рано. 

У Римському договорі, крім згаданої ст. 220, було передбачено й інші потенційні 

правові підстави, що дозволяли зближення законів. Маємо на увазі ст. 100 (де 

зазначалося, що Рада, діючи одностайно, за пропозицією Комісії ухвалює директиви 

для наближення законодавчих та адміністративних положень держав-членів, що 

безпосередньо впливають на створення або функціонування спільного ринку) і ст. 235 

(де передбачалося, що, якщо дія Співтовариства виявиться потрібною для досягнення, 

у межах функціонування спільного ринку, однієї з цілей Співтовариства у випадках, 

коли цей Договір не передбачає необхідних повноважень для дії, Рада, діючи 

одностайно, за пропозицією Комісії та після консультацій парламентської Асамблеї, 

ухвалює належні положення). Проте жодну з цих статей так і не було використано як 

правову основу для сфери судового співробітництва. Що, як зазначалося раніше, 

можна пояснити неготовністю держав-членів на той час надавати компетенцію в цих 

питаннях Співтовариству через їх політичну чутливість. 

З ухваленням Єдиного європейського акта 1986 р. [82], що започаткував 

європейське політичне співробітництво, «європейська інтеграція розпочала новий 

етап: було необхідно, щоб Європейський внутрішній ринок до кінця 1992 року, як 

економічна територія без кордонів, що гарантувала вільне переміщення товарів, осіб, 

послуг і капіталу, поступово стала реальністю» [83, 474]. 

Як відступ від ст. 100 Римського договору Єдиним європейським актом було 

додано ст. 100а, що дозволила Раді, діючи кваліфікованою більшістю, за пропозицією 

Комісії у співпраці з Європейським парламентом (ЄП) і після консультацій з 

Економічним і соціальним комітетом ухвалювати заходи щодо зближення положень 

законів, підзаконних або адміністративних актів держав-членів, спрямованих на 

створення та функціонування внутрішнього ринку. Важливість цих змін з 

гармонізації положень щодо судового співробітництва оцінюється по-різному. Так, 

робоча група під керівництвом М. Сторма у своєму звіті зазначила, що обидві статті 

(100 і 100а) відкрили шлях для законодавчих заходів апроксимації процесуального 

законодавства. Деякі науковці були налаштовані більш скептично, не вважаючи, що 

ст. 100а стала фундаментом для гармонізації, тому що основні свободи не 
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припускають обмежень відмінностями в міжнародному приватному праві [52, 36]. З 

чим, на наш погляд, навряд чи можна погодитись, адже відмінності в правилах 

судового провадження держав-членів можуть призвести до викривленого їх 

розуміння та плутанини для осіб, які потребують судового захисту в державі, 

відмінній від їх доміцилію, а відтак і до зменшення бажання встановлювати тісні 

зв’язки з іншою державою. Таким чином, встановлення правової визначеності та 

гармонізація правил цивільного процесу між державами – членами ЄС впливають і на 

функціонування внутрішнього ринку. 

У кінцевому рахунку, попри різні погляди, жодну з цих статей так і не було 

використано Співтовариством як основу для прийняття законодавчих інструментів у 

сфері судового співробітництва або процесуального регулювання розгляду 

транскордонних справ. 

Також слід відзначити важливість для розвитку співробітництва держав – членів 

ЄС у сфері правосуддя укладення Шенгенських домовленостей: угоди між урядами 

держав Економічного Союзу Бенілюкс, Федеративної Республіки Німеччини та 

Французької Республіки про поступове скасування перевірок на спільних кордонах 

1985 р. [84] (надалі – Шенгенська угода) та Конвенції про застосування цієї угоди 

1990 р. [85]. Ці заходи вплинули більшою мірою на співробітництво у кримінальних 

справах, зокрема ст. 9 Шенгенської угоди передбачає зобов’язання Сторін посилити 

співпрацю між своїми митними та поліцейськими органами, а ст. 18 – вивчення 

можливості співпраці органів поліції. Таким чином, як зауважує М. М. Микієвич, 

«сторони зобов’язалися підняти на якісно новий рівень» [86, 3] цю сферу співпраці, 

що було зумовлено бажанням запобігти зростанню транскордонної злочинності. 

Проте відкриття внутрішніх кордонів разом із припиненням митних перевірок, хоча й 

опосередковано, призвело також до збільшення кількості транскордонних цивільних 

позовів, причиною яких стало вільне переміщення осіб, що дедалі частіше ставали 

учасниками судових процесів в іншій державі-члені. 

7 лютого 1992 р. ознаменувалося підписанням Маастрихтського договору, що 

став «вищою формою економічної інтеграції у європейській історії» [83, 474]. Цим 
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Договором було створено «три опори» ЄС13, третя з яких була спрямована на 

співпрацю у сфері юстиції та внутрішніх справ. Набравши чинності 1 листопада 1993 

р., він створив «сучасний Європейський Союз» [87, 2] з європейських співтовариств 

(Європейського об’єднання вугілля і сталі, Європейського Економічного 

Співтовариства та Європейського Співтовариства з атомної енергії). 

Ст. К.1 ДЄС передбачала, що з метою досягнення цілей Союзу держави-члени 

розглядатимуть судове співробітництво у цивільних справах (та низку інших сфер, 

включно зі співробітництвом у кримінальних справах) як питання, що становлять 

спільний інтерес. Проте, як зазначає З. М. Макаруха, «інструментарій такого 

співробітництва (спільні дії та конвенції), передбачений Маастрихтським договором, 

залишався незмінним» [88, 92], і, входячи у третю опору, ці сфери й надалі 

регулювалися на міжурядовому рівні, а не на рівні Європейського Співтовариства. На 

інституційному рівні ці сфери, з метою координації співпраці держав-членів, було 

віднесено до компетенції Ради. Комісія брала участь у діяльності у сферах, 

визначених даним розділом, а Європейський парламент просто отримував 

інформацію про основні її аспекти, ставив питання Раді або надавав їй рекомендації з 

основних питань. Суд ЄС не мав юрисдикції стосовно цих питань, за винятком тих 

повноважень, що надаються йому згідно з ухваленими конвенціями. Відповідно до ст. 

К.3, передбачалося, що у сфері судового співробітництва в цивільних справах Рада за 

ініціативою будь-якої держави-члена або Комісії: 1) ухвалює спільні дії та, 

використовуючи відповідні форми і процедури, сприяє будь-якій співпраці, що 

допомагає досягненню цілей Союзу; 2) ухвалює спільні дії в необхідному обсязі, 

якщо цілі Союзу можуть бути досягнуті краще за рахунок спільних дій, ніж 

державами-членами, що діють індивідуально, за рахунок масштабів і результатів 

передбаченої діяльності; вона (Рада) може вирішити, що заходи стосовно здійснення 

спільних дій мають бути ухвалені кваліфікованою більшістю; 3) без шкоди для ст. 220 

                                                           
13 «Опори», або підвалини Європейського Союзу (англ. Pillars of the European Union) – це метафора, згідно з якою ЄС 
порівнюється з храмом, дах якого тримався на трьох опорах (стовпах): перша охоплює договори про заснування 
Європейського Економічного Співтовариства, Європейського Співтовариства з вугілля та сталі та Європейського 
Співтовариства з атомної енергії (європейські співтовариства); друга складається зі Спільної зовнішньої політики та 
політики безпеки (СЗППБ) (розд. V Договору про ЄС), третя передбачає співпрацю у сфері юстиції та внутрішніх справ 
(розд. VI Договору про ЄС). Див.: Tobler C. Essential EU Law in Charts / C. Tobler, J. Beglinger.  – 2nd Lisbon edition, 
Budapest: HVG-ORAC Publishing House Ltd, 2010. – Chart 2–9. Лісабонський договір у 2009 р. скасував цю систему і 
встановив єдиний статус Європейського Союзу як суб’єкта міжнародного права. 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B7_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D1%8F_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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ДЗЄС розробляє конвенції, рекомендуючи державам-членам прийняти їх відповідно 

до їхніх конституційних вимог. 

Таким чином, у 10 статтях (ст.ст. К –К.9) було викладено процедури стосовно 

дев’яти сфер, що становлять «спільний інтерес»: політики надання притулку; правил 

перетину особами зовнішніх кордонів держав-членів та здійснення контролю на 

таких кордонах; імміграційної політики і політики щодо громадян третіх країн; 

протидії наркоманії; боротьби з шахрайством у міжнародному масштабі; судового 

співробітництва у цивільних справах; судового співробітництва у кримінальних 

справах; митного співробітництва; поліцейського співробітництва. Так само як друга 

опора (СЗППБ), третя опора функціонувала на основі одностайності в Раді, за 

винятком процесуальних питань та компетенції щодо розробки та рекомендації 

прийняття державами-членами відповідних конвенцій, стосовно чого ст. К.3 було 

передбачено голосування щодо здійснюваних у межах Ради заходів більшістю у дві 

третини голосів Високих Договірних Сторін (якщо конвенцією не передбачалося 

інше). Таким чином, інші інституції (ЄП, Комісія і Суд ЄС) відповідно до положень 

Маастрихтського договору про Європейський Союз відігравали дуже обмежену роль. 

Слід також наголосити на важливості впровадження Маастрихтським договором 

концепції європейського громадянства. Деякі науковці розглядали ст.ст. 8а і 8е ДЗЄС 

як потенційні основи для співпраці у сферах, передбачених ст. К (юстиція та 

внутрішні справи) [52, 37]. У цих статтях ішлося про те, що Рада може ухвалити 

положення з метою сприяння здійсненню права вільного переміщення та проживання 

громадян ЄС на території держав-членів, а також положення, що посилюють або 

доповнюють права, викладені в цій частині Договору, які вона рекомендує прийняти 

державам-членам відповідно до їхніх конституційних вимог. Оскільки співпрацю в 

судовій сфері частково можна розглядати як таку, що впливає на вільне переміщення 

(зокрема – на право громадян на доступ до правосуддя), ці статті можна було б 

розглядати як законодавчу основу для ухвалення заходів у сфері судового 

співробітництва у цивільних справах. Тим паче, що впровадження громадянства 

Союзу було спрямовано на посилення захисту прав та інтересів громадян держав-

членів (стаття В Маастрихтського договору про Європейський Союз), а ефективне 

регулювання питань судового співробітництва у цивільних справах транскордонного 
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змісту поза сумнівом посилює захист прав громадян, які є учасниками відповідного 

судового процесу. 

Зазначимо, що саме Маастрихтський договір уперше згадував судове 

співробітництво у цивільних справах як сферу, що становить спільний інтерес та засіб 

для поліпшення вільного переміщення осіб, створюючи основу для розробки в 

майбутньому інструментів більш тісної співпраці в цих питаннях. Попри це, на 

згаданому етапі міжурядові конвенції й надалі використовувалися як головний 

інструмент у сфері судового співробітництва в цивільних справах. 

У 1995 р. було ухвалено Конвенцію про процедури банкрутства, що так і не 

набрала чинності, оскільки Сполучене Королівство Великобританії та Північної 

Ірландії (надалі - Сполучене Королівство) не підписало її протягом встановленого 

терміну. У 1997 р. Рада ухвалила Конвенцією про вручення судових та позасудових 

документів14 у цивільних та господарських справах, яку було рекомендовано до 

прийняття державам-членам відповідно до їхніх конституційних вимог, проте її 

ратифікувала лише одна країна – Іспанія, тож ця Конвенція також так і не набрала 

чинності. Аналогічна ситуація відбулася і з розробленою 1998 р. на основі ст. К.3 

Конвенцією про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у шлюбно-

сімейних справах, яку держави-члени підписали 28 травня того самого року, проте її 

взагалі не ратифікувала жодна з держав-членів. 

У результаті на цьому етапі жодна з цих вагомих конвенцій так і не набрала 

чинності. Єдиною ратифікованою всіма державами-членами була конвенція, 

пов’язана з тим, що Австрія, Фінляндія та Швеція в 1995 р. стали членами Євросоюзу, 

тому 1996 р. було підписано Конвенцію про приєднання цих країн до Брюссельської 

конвенції про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах 1968 р. та Протоколу про її тлумачення судом ЄС 1978 р. 

Цей загальмований процес розробки заходів у цій сфері, крім уже згадуваних 

недоліків міжурядового співробітництва, у науковій літературі пояснюють і такими 

факторами, як відсутність мети, завдань і термінів, а також наявністю вимоги 

одностайного голосування в Раді. Лунала критика й стосовно третьої опори – щодо 

                                                           
14 Позасудовий документ – документ, який не пов’язаний безпосередньо із судовим розглядом, але передача якого 
вимагається в процесі судового розгляду (наприклад, нотаріальні акти, арбітражні рішення тощо). 
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«відсутності загальноприйнятої системи стримувань і противаг у зв’язку з 

відсутністю судового перегляду та парламентського контролю» [52, 38]. Хоча, як 

зазначалося нами вище, існували потенційні можливості для ухвалення заходів у 

сфері судового співробітництва у цивільних справах і в межах Співтовариства. 

Використання ст.ст. 8а та 8е, 100, 100а та 235 Маастрихтського договору про 

заснування Європейського Співтовариства могло забезпечити для цього відповідну 

правову базу, тим паче що ст. 100а надавала можливість обійти вимогу одностайного 

голосування в Раді та застосовувати голосування кваліфікованою більшістю.  

Небажання держав-членів рухатися далі в гармонізації цивільного судочинства 

можна проілюструвати процесом ухвалення Директиви 2000/35/ЄC щодо боротьби з 

простроченими платежами в господарських операціях [89], ухваленої 29 червня 2000 

р. Спочатку, у 1998 р., пропозиція для цієї директиви [90] містила спеціальну 

процедуру стягнення боргу, схожу на німецький Mahnverfahren15. Така процедура 

була простою, недорогою та швидкою. Тільки за 1996 р. у Німеччині через цю 

систему були оброблені понад 8 млн випадків. Однак таке процесуальне узгодження, 

як зазначає М. Фройденталь [41, 3], «було визнано неприйнятним та спричинило опір 

у Раді проти гармонізації цивільного і цивільного процесуального права». Було навіть 

оскаржено правомірність вжиття настільки далекосяжних заходів з питань цивільного 

процесу на підставі ст. 100а ДЗЄС, що передбачала ухвалення заходів щодо 

зближення положень законів, підзаконних або адміністративних актів держав-членів, 

спрямованих на створення та функціонування внутрішнього ринку. У результаті в 

кінцевому варіанті ухваленої Директиви [89] ці положення було виключено. Таке 

пом’якшення і зведення процедури до мінімуму, а в кінцевому рахунку – до менш 

ефективного регулювання, знову ж таки, пояснюють неготовністю політичного 

клімату «до введення таких далекосяжних процесуальних узгоджень» [91, 363]. Адже, 

як зазначав один високопосадовий брюссельський дипломат, «проблеми третьої 

опори зачіпають саму серцевину державності. Якщо ви почнете виступати за зміну 

                                                           
15 Mahnverfahren – спрощений порядок розгляду справ про стягнення заборгованості в Німеччині, без виклику 
відповідача до суду. Далі див.: Исполнительное производство: традиции и реформы : пер. с англ. [Електронний 
ресурс] / [под ред. Р. ван Рее, А. Узелач, В. О. Аболонина, В. В. Яркова]. – М. : Инфотропик Медиа, 2011. – Режим 
доступу : http://www.twirpx.com/file/655141/ 
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принципу ухвалення рішень з цих питань, то вам доведеться боротися з потужним 

пластом історичної традиції» [92, 6]. 

Проте перспективи розширення ЄС змусили держави-члени активніше 

співпрацювати в питаннях юстиції та внутрішніх справ. Тому з початком підготовки 

до розширення ЄС [93; 94; 95], наприкінці 1990-х, розпочалося й обговорення 

реформування третьої опори. Адже одразу 10 країн мали стати членами ЄС; до того 

ж, частина цих країн (Латвія, Литва та Естонія) входила до складу колишнього 

Радянського Союзу. А у зв’язку з тим, що кількість населення у ЄС мала зрости більш 

ніж на 100 млн чоловік (тобто на 28%) [96, 130], виникали «загрози» масового 

припливу іммігрантів зі східних кордонів ЄС та відсутності довіри до нових держав-

членів [97, 1]. Крім того, відзначається [98, 26] і виключно прагматична причина 

комунітаризації16 третьої опори, адже такі реформи було провести простіше за 

меншої кількості держав-членів. З огляду на це, ЄС діяв у двох напрямах: з одного 

боку, допомагав країнам-кандидатам імплементувати acquis17 Союзу, з другого – 

реформував наявні способи співробітництва в межах ЄС. 

Фінансова допомога країнам – кандидатам на членство у Євросоюзі у сфері 

ЮВС була спрямована на зміцнення їхніх судових та адміністративних систем з 

метою поліпшення можливостей цих країн імплементовувати та застосовувати acquis 

communautaire з тією самою ефективністю, що й у державах – членах ЄС. Програму 

Фаре18, розроблену 1989 р. для підтримки процесу реформ та економічних і 

політичних перетворень у Польщі й Угорщині, у 1994 р. було поширено на всі 10 

країн [99]. Ця програма застосовувалася до питань адміністративних реформ, 

зближення законодавств, технічної допомоги в модернізації обладнання, підтримки 

демократизації, громадянського суспільства та інших програм фінансування, у тому 

                                                           
16 Під комунітаризацією розуміють процес, за допомогою якого європейські сфери політики виносяться на 
наднаціональний рівень, тобто включаються до компетенції Співтовариства (Союзу). 
17 Acquis communautaire в перекладі з франц. означає досягнення (здобуток, надбання, доробок) Співтовариства. Під 
цим терміном розуміють «сукупність актів законодавства, політичних документів та практики їх застосування, що в 
кожний даний момент існують у Європейському Союзі». Див. : Котляр Д. Acquis сommunautaire та реформування 
законодавства України [Електронний ресурс] / Д. Котляр. – Режим доступу : http://parlament.org.ua/2004/03/27/acquis-
sommunautaire-ta-reformuvannya-zakonodavstva-u/ 
18 Програма з надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи (The Programme of Community aid to the 
countries of Central and Eastern Europe (Phare)) є основним фінансовим інструментом для підготовки до вступу країн 
Центральної та Східної Європи, які подали заявки на членство у Європейському Союзі. Бюджет програми на період 
1995–1999 рр. становив 6,693 млн євро. Докладніше див.: The Phare Programme Annual Report 1997 // COM (1999) 234 
final of 18.05.1999. 
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числі у сфері юстиції та внутрішніх справ, хоча в цих питаннях програми були 

зосереджені переважно на майбутньому зовнішніх кордонів ЄС, імміграції та 

співпраці органів поліції. До прикладу: у 1997 р. тільки на забезпечення основних 

бюджетних витрат у ключових міністерствах (фінансів, юстиції, внутрішніх справ) за 

цією програмою було надано фінансових ресурсів у розмірі 14,9 млн екю [100]. Окрім 

цього, застосовувались інструменти допомоги, що включали заходи передачі досвіду 

та навчання, такі як pre-accession advisers і Twinning programmes19. Незважаючи на те, 

що ці програми не є частиною єдиної структурованої програми Євросоюзу, 

спрямованої на допомогу країнам-кандидатам, а також на їх фрагментарне й 

індивідуальне застосування, Й. Монар, аналізуючи їхню ефективність, відзначає [101, 

54], що всі ці заходи були високо оцінені країнами – заявниками на вступ до ЄС, адже 

зробили істотний внесок у розуміння того, що вимагатиметься від них з 

імплементаційного та структурного поглядів.  

Щодо змін усередині Союзу, то в п. 2 ст. N Договору про Європейський Союз 

(Маастрихтського договору) було передбачено проведення конференції 

представників урядів держав-членів з метою розгляду положень Договору, що 

підлягали перегляду відповідно до сформульованих у ньому цілей. Так, після 

проведення відповідної підготовки [102; 103], у результаті підписання 2 жовтня 1997 

р. Амстердамського договору про внесення змін до Договору про Європейський 

Союз, договорів, які засновували європейські співтовариства та пов’язаних з ними 

актів [9], співпрацю у сфері юстиції та внутрішніх справ було замінено на простір 

свободи, безпеки та правосуддя з відповідними змінами з інституційного та 

нормативного поглядів. 

Така модернізація стала важливим етапом посилення судового співробітництва в 

цивільних та господарських справах у межах Євросоюзу. Ці зміни були спричинені 

                                                           
19 Загалом, twinning походить від англійського слова twin – «об`єднувати в пари». Проекти Twinning (Twinning 
programmes) – це спільні проекти, спрямовані на допомогу країнам-кандидатам, потенційним кандидатам на членство 
в ЄС, а також країнам, що входять до Європейської політики сусідства, метою яких є обмін досвідом та надання 
допомоги в питаннях ухвалення, впровадження і практичного застосування законодавства ЄС. У рамках спеціально 
розроблених проектів Twinning передбачені такі види діяльності, як консультування (щодо підготовки законопроектів, 
з організаційно-інформаційних питань тощо), тренінги, навчально-ознайомчі поїздки та стажування з метою допомоги 
країнам-бенефіціарам у поліпшенні адміністративного функціонування органів державної влади, їхньої структури, 
управлінського потенціалу і підвищенні професійності працівників. 
Pre-accession adviser – консультант, який перебуває в країні, що претендує на членство у ЄС, протягом 12–36 місяців та 
співпрацює з керівником проекту Twinning. 
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неефективністю міжурядової співпраці в попередні роки. Адже навіть із 

започаткуванням Маастрихтським договором співпраці у сфері юстиції та внутрішніх 

справ її розвиток відбувався повільно. За період з 1957-го по 1997 р. з питань 

судового співробітництва у цивільних справах не було ухвалено жодного акта, що 

базувався б на положеннях установчих договорів ЄС, окрім Брюссельської конвенції 

1968 р. та пов’язаних з нею актів. Тому співпраця у сфері ЮВС очевидно потребувала 

глибинних змін, особливо зважаючи на розширення ЄС 1995 р., коли до нього 

приєдналися Австрія, Фінляндія та Швеція й очікування приєднання ще низки 

держав, що протягом 1994–1996 рр. подали заяви на вступ. З огляду на це 

Амстердамський договір вніс значні корективи у розділ VI Маастрихтського 

договору, символізуючи таким чином новий етап співробітництва держав-членів як 

загалом у межах простору свободи, безпеки та правосуддя, так, відповідно, й у сфері 

судового співробітництва у цивільних справах. 

Очевидно, що підтримці й розвитку всього ПСБП держави-члени надавали 

великого значення, вказуючи на нього в ст. 2 ДЄС (Амстердамського договору) як на 

одну з цілей Союзу. Тобто якщо раніше співпраця у сфері ЮВС здійснювалася з 

метою досягнення цілей ЄС (ст. К.1 Маастрихтського договору), то в 

Амстердамському договорі ця сфера не просто змінила назву на «свободу, безпеку і 

правосуддя», а перетворилася на одну з цілей Союзу. Підтвердженням цього стали й 

ухвалені Висновки Тампере [13], де було зазначено, що меті розвитку Союзу як 

простору свободи, безпеки та правосуддя Європейська рада надаватиме найбільшого 

пріоритету серед політичних цілей і тому триматиме під постійним контролем 

досягнутий прогрес щодо імплементації необхідних заходів у цій сфері. 

Таким чином, у результаті набрання чинності 1 травня 1999 р. Амстердамським 

договором судове співробітництво в цивільних справах було перенесено з третьої до 

першої опори, тобто з міжурядового співробітництва у сфері ЮВС до компетенції 

Співтовариства. До Договору про заснування Європейського Співтовариства було 

додано ст.ст. 61 та 65 (розд. IV «Візи, притулок, імміграція та інші політики, пов’язані 

з вільним переміщенням осіб»), що передбачали, у тому числі, і судове 

співробітництво у цивільних справах. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
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Слід звернути увагу, що на адресу такої «комунітаризації» чи «європеїзації» 

лунала критика [52, 39–40] щодо логіки об’єднання положень стосовно візи, притулку 

та інших політик, пов’язаних з вільним переміщенням осіб, в один розділ з 

імміграційною політикою. Деякі вчені зазначали, що по суті імміграційна політика 

пов’язана з особами, які хочуть потрапити до Співтовариства, а отже ці питання 

належать до зовнішньої сфери останнього. Тому вони є окремими та самостійними і 

не збігаються із судовим співробітництвом у цивільних справах, оскільки ця сфера 

політики радше належить до внутрішньої сфери Співтовариства та внутрішнього 

ринку. 

Проте бажання держав-членів рухатись у напрямку подальшої співпраці в цій 

сфері (для чого треба було уникнути вимоги одностайного голосування) спонукали 

розвивати її в межах Співтовариства, успішно включивши ці питання до першої 

опори. Згодом у науковій літературі це назвали «переломним моментом» [37, 14] 

судового співробітництва держав – членів ЄС у цивільних справах. 

Таким чином, відповідно до ст. 61 Амстердамського договору про заснування 

Європейського Співтовариства, Рада з метою поступового створення ПСБП ухвалює 

заходи у сфері, зокрема, судового співробітництва у цивільних справах, як це 

передбачено в ст. 65 ДЗЄС, де зазначається, що заходи у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах транскордонного змісту, що їх належить 

вживати згідно зі ст. 67 ДЗЄС та тією мірою, якою це потрібно для належного 

функціонування внутрішнього ринку, мають включати: а) поліпшення та спрощення: 

системи транскордонного вручення судових та позасудових документів, співпраці в 

збиранні доказів, визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах, зокрема рішень у позасудових справах; б) сприяння 

сумісності норм щодо колізії права та юрисдикції, які застосовуються у державах-

членах; в) усування перешкод належному функціонуванню цивільного провадження, 

у разі потреби – через сприяння узгодженості правил цивільного процесу, чинних у 

державах-членах. 

Стосовно компетенції був передбачений так званий «перехідний період» (5 років 

після набрання чинності Амстердамським договором), протягом якого заходи ЄC 

щодо співробітництва у цивільних справах були спочатку предметом одностайного 
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голосування в Раді за пропозицією Комісії або за ініціативою держави-члена, після 

консультації з Європейським парламентом. Після спливу п’ятирічного періоду Раді 

належить діяти за пропозицією Комісії, а Комісії – вивчати будь-який запит держави-

члена про подання пропозиції до Ради. Також після консультацій з ЄП Рада ухвалює 

рішення, що має забезпечити застосування процедури, передбаченої у ст. 25120, до 

всіх або до частини сфер, охоплених розділом IV ДЗЄС, а також привести у 

відповідність положення, які належать до повноважень Суду ЄС. 

Важливо зупинитися на обмеженнях щодо юрисдикції Суду ЄС. Ст. 68 ДЗЄС 

(Амстердамського договору) передбачала, що ст. 234 даного Договору застосовується 

до положень цього розділу в таких обставинах і за таких умов: у разі, якщо питання 

тлумачення положень цього розділу або дійсності чи тлумачення актів, заснованих на 

положеннях цього розділу, які ухвалені інститутами Співтовариства, згадуються в 

межах справи, що розглядається національним судом або трибуналом держави-члена, 

проти рішень якого не існує правового захисту в межах національного законодавства. 

У такому разі суд або трибунал має право звернутися до Суду з проханням винести 

постанову з даного питання, якщо вважає, що рішення з нього є необхідним для 

надання йому можливості винести рішення. Тобто судове співробітництво у 

цивільних справах не підпадає під «звичайні» положення щодо юрисдикції Суду (ст. 

234 ДЗЄС). У результаті ст. 68 ДЗЄС було введено обмеження на право національних 

судів нижчих інстанцій звертатися за попереднім рішенням. Адже, з огляду на те, що 

інші суди не згадувалися, можна дійти висновку, що для того, аби звернутися до Суду 

ЄС за інтерпретацією відповідного закону, позивач повинен спочатку вичерпати всі 

національні заходи судового захисту. Таким чином, навіть суди, наділені 

повноваженнями апеляційної інстанції, не мають компетенції звертатися до Суду ЄС. 

Звісно, таке обмеження доступу до Суду ЄС виключно верховними судами 

негативно позначається на єдності законодавства Співтовариства, адже це забере 

багато часу, перш ніж питання, що потребує інтерпретації правил ЄС, зможе бути 

передане до Суду ЄС, а відповідно, і багато справ у цій сфері можуть так і не дійти до 

                                                           
20 Відповідно до ст. 251 Договору про заснування Європейського Співтовариства (Амстердамського договору), 
ухвалення нормативно-правового акта відбувається за такою процедурою: Комісія подає пропозицію Європейському 
парламенту та Раді, а Рада, після отримання висновку Європейського парламенту, діє кваліфікованою більшістю 
голосів. 
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останнього. Новий режим щодо попередніх рішень Суду ЄС був дещо обмеженим 

навіть порівняно з режимом, передбаченим Протоколом про тлумачення Судом 

Конвенції від 27 вересня 1968 р. про юрисдикцію та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах [104], згідно з яким тільки суди першої інстанції 

були позбавлені можливості звертатися за попереднім рішенням (пп. 1, 2 ст. 2 

Протоколу), а в межах заходів щодо судового співробітництва у цивільних справах, 

передбачених Амстердамським договором, такої можливості позбавлялися також 

апеляційні суди. Таке регулювання можна пояснити побоюванням держав-членів 

«засмічення» Суду, у тому числі й численними зверненнями національних судів щодо 

судового співробітництва у цивільних справах. Проте ця проблема не має 

вирішуватися за рахунок ефективності захисту прав позивачів. Крім того, варто 

зауважити, що таке обмеження в поєднанні з формулюванням «…суд або трибунал 

має право (виділено авт.) звернутися до Суду з проханням винести постанову з 

даного питання, якщо він вважає (виділено авт.), що рішення з цього питання є 

необхідним для надання йому можливості винести рішення», яке не зобов’язує 

верховні суди звертатися до Суду ЄС, ще більше спонукає до неоднакового 

застосування тих самих положень права ЄС судами різних держав-членів. Унаслідок 

цього Амстердамським договором про ЄС було створено те, що деякі науковці 

означили як «попередні рішення анклаву» [105, 16]. Крім того, існує проблема, яку К. 

Колер назвав «небезпекою ренаціоналізації інтернаціоналізованих норм» і яка 

спричинена тим, що судді на національному рівні мають «природну схильність» 

інтерпретувати застосовані в міжнародних актах юридичні терміни згідно зі 

значенням, яке відповідає їхньому національному праву. Таким чином, дослідник 

робить висновок, що наявності уніфікованих норм недостатньо для належного їх 

застосування судами держав-членів [23, 329–330]. 

Єдиним способом, що міг зменшити небезпеку розбіжності інтерпретації 

національними судами положень права ЄС у цій сфері, крім звернення найвищих 

судових органів у системі судів держав-членів, було застосування п. 3 ст. 68 ДЗЄС, 

який передбачав, що Рада, Комісія або держава-член можуть звернутися до Суду із 

запитом стосовно винесення рішення в питанні про тлумачення положень цього 

розділу або актів, ухвалених на їхній основі інститутами Співтовариства. При цьому 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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зазначалося, що рішення Суду, винесене в результаті такого звернення, не 

застосовується до рішень судів або трибуналів держав-членів, що набрали чинності. 

Слід також звернути увагу на певне «виключення», передбачене 

Амстердамським договором. Ідеться про так званий opt-out, тобто можливість не 

брати участі в ухвалених заходах, яку надає Сполученому Королівству, Ірландії та 

Данії ст. 69 ДЗЄС. Це положення ґрунтується на відповідних протоколах, доданих до 

Договорів, де зазначається, що ці країни не повинні брати участь в ухваленні Радою 

пропонованих заходів, ухвалюваних відповідно до розділу «Візи, притулок, 

імміграція та інші політики, пов’язані з вільним переміщенням осіб». А отже жодне 

положення цього розділу та жоден з ухвалених на їх основі заходів не є 

обов’язковими або застосовними в цих країнах. Причому для Сполученого 

Королівства та Ірландії передбачено можливість брати участь у прийнятті та 

застосуванні будь-якого запропонованого заходу шляхом письмового повідомлення 

Голови Ради протягом трьох місяців після того, як відповідну пропозицію чи 

ініціативу було представлено Раді. Для Данії ж такої можливості не передбачено (за 

винятком Шенгенських acquis): вона може лише інформувати інші держави-члени, 

що більше не бажає користуватись усім цим Протоколом або його частиною. У цьому 

разі Данія застосовуватиме у повному обсязі всі відповідні діючі заходи, ухвалені в 

рамках ЄС у цих сферах. В іншому разі єдиним шляхом для застосування цих заходів 

для Данії було укладення міжнародної угоди з ЄС, що охоплювала б згадані питання. 

Оскільки цей процес є дуже громіздкою процедурою, Данії було досить важко, навіть 

за наявності бажання, регулювати співробітництво у сфері судового співробітництва 

в цивільних справах у межах ЄС. Таким чином, цей opt-out майже повністю виключив 

цю державу з участі у важливих законодавчих актах ЄС у зазначеній сфері. 

Х. Еккес називає таку часткову комунітаризацію «найбільш важливою тінню» 

співробітництва в цій сфері і зазначає, що ПСБП не відповідає всій території 

Європейського Союзу. Адже виходить, що громадяни ЄС живуть «у просторі 

свободи, безпеки та правосуддя, який не поширюється на всю його територію, на яку 

поширюється їхнє право на вільне переміщення» [20, 15]. 

Така географічна диференціація свідчить також про більшу складність, на яку 

звертає увагу Й. Монар. На його думку, виняток для Сполученого Королівства, 
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Ірландії та Данії «чітко показує країнам-кандидатам, що ЄС перестав рухатися 

вперед, як унітарний актор у сфері правосуддя та внутрішніх справ». І хоча подібних 

opt-outs для країн-кандидатів не передбачено, така ситуація показує наявність 

національних позицій та інтересів, захищених за допомогою винятків, кодифікованих 

у договорах. Тож, на думку вченого, країни-кандидати можуть сподіватися на 

звернення за власними opt-outs після того, як приєднаються до «клубу» [101, 12]. 

Однак, попри резонність таких побоювань, уже через понад 17 років після набрання 

чинності Амстердамським договором можна стверджувати, що вони залишилися 

лише теоретичними. Адже після реформи Євросоюзу, що відбулася згодом, можна 

спостерігати розширення участі цих країн, включно з Данією, в ухвалених ЄС заходах 

у сфері судового співробітництва в цивільних справах, про що докладніше йтиметься 

в наступному розділі даної дисертаційної роботи. 

Оскільки підтримка та розвиток ПСБП були проголошені пріоритетними 

завданнями Європейського Союзу, для їх виконання, ще до набрання чинності 

Амстердамським договором, у грудні 1998 р., Рада та Комісія прийняли План дій «Як 

краще імплементувати положення Амстердамського договору щодо простору 

свободи, безпеки та правосуддя» (Віденський план дій), що встановив порядок 

денний на наступні 5 років (1999–2004) [32]. 

Стосовно судового співробітництва у цивільних справах Віденський план дій 

зазначає, що мета полягає в тому, аби зробити життя для європейських громадян 

простішим шляхом поліпшення і спрощення правил та процедур зі співробітництва та 

взаємодії між органами влади, виконання рішень за допомогою забезпечення 

сумісності колізійних норм і юрисдикцій та усунення перешкод на шляху 

нормального функціонування цивільного судочинства у Європейському судовому 

просторі. Крім того, відзначалося, що необхідно поліпшити взаємодію судів у Європі 

та обізнаність із законами держав-членів, особливо у випадках з важливими 

людськими вимірами, що мають вплив на повсякденне життя громадян. 

Другим важливим елементом Плану дій є «пріоритети та заходи», зазначені в 

частині II. Вони містять низку як стратегічних завдань, так і конкретних заходів, які 

потрібно реалізувати в кожній зі сфер. Щодо судового співробітництва у цивільних 

справах наголошувалося на необхідності здійснення протягом двох років після 
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набрання чинності Договором таких заходів, як: а) завершення (якщо її не було 

завершено) роботи з перегляду Брюссельської та Луганської конвенцій; б) розробка 

правового документа про право, що застосовується до позадоговірних зобов’язань 

(«Рим I»); в) початок перегляду, за потреби, деяких положень Конвенції про право, 

що застосовується до договірних зобов’язань, беручи до уваги спеціальні положення 

про колізійні правила в інших документах Співтовариства («Рим I»); г) розгляд 

можливості розширення поняття Європейської судової мережі з кримінальних справ 

задля охоплення цивільного судочинства. 

З метою досягнення подальшого прогресу щодо створення простору свободи, 

безпеки та правосуддя наприкінці австрійського головування 1998 р. глави держав та 

урядів уперше в історії європейської інтеграції домовилися про скликання 

спеціальної Європейської ради, присвяченої питанням свободи, безпеки та 

правосуддя у ЄС. За результатами цієї зустрічі, що відбулася 15 і 16 жовтня 1999 р. у 

фінському місті Тампере, було представлено Висновки головуючої сторони – так 

звані Висновки Тампере [13], де увагу було зосереджено на чотирьох пріоритетних 

напрямах, що дістали назву «Віхи Тампере» (Tampere Milestones): 1. Спільна політика 

притулку та міграційна політика ЄС. 2. Істинний європейський простір правосуддя. 3. 

Всесоюзна боротьба зі злочинністю. 4. Посилення зовнішньої діяльності. 

Ці Висновки підтвердили висловлену у Віденському плані думку про те, що 

проект правосуддя, доступного для всіх, має прямий стосунок до повсякденного 

життя громадян і його забезпечення є завданням Амстердамського договору. Проте, 

аналізуючи положення цих Висновків, можна побачити, що визначене в них 

«правосуддя, доступне для всіх» стосується передусім громадян ЄС. Зрозуміло, що, 

реалізуючи положення ст. 29 ДЄС (Амстердамського договору), у якій зазначено, що 

Союз повинен забезпечити громадянам високий рівень безпеки в межах простору 

свободи, безпеки та правосуддя, ЄС піклується про фізичних та юридичних осіб, які 

перебувають на його території. Водночас таке забезпечення свободи через високий 

рівень безпеки, як слушно зауважує Й. Монар, має серйозні наслідки: «Це свідчить 

про принципову відмінність між «безпечним усередині» і «небезпечним зовні», з 

кордонами ЄС як розділовою лінією і наглядом за дотриманням законів як ключовим 

інструментом підтримання та подальшого посилення цієї відмінності» [106, 4]. 



59 

Також Європейська рада визначила конкретні напрями діяльності з метою 

кращого доступу до правосуддя у Європі, взаємного визнання судових рішень та 

більшої конвергенції у цивільному праві. Серед них: створення інформаційної 

системи та мережі для національних органів влади із судового співробітництва в 

Союзі; встановлення мінімальних стандартів правової допомоги в транскордонних 

справах та спільних процесуальних правил для прискорення та спрощення 

транскордонних спорів; використання багатомовних стандартних форм та документів 

у транскордонних справах. Європейська рада підтримала принцип взаємного 

визнання й зазначила, що він має стати «наріжним каменем» судового 

співробітництва як у цивільних, так і в кримінальних справах. Вона також закликала 

Комісію виробити пропозицію для подальшого скорочення проміжних заходів, що 

необхідні для визнання та виконання судових рішень, виданих в інших державах – 

членах ЄС (процедури, відомої як «екзекватура»). Європейська рада закликала Раду 

та Комісію ухвалити до грудня 2000 р. програму заходів щодо реалізації принципу 

взаємного визнання, яка має започаткувати роботу з впровадження Європейського 

виконавчого провадження та інших аспектів процесуального права, де спільні 

мінімальні стандарти розглядаються як необхідні для прискорення застосування 

принципу взаємного визнання. До того ж, Раді та Комісії було запропоновано 

підготувати нове процесуальне законодавство у транскордонних справах, зокрема 

щодо збирання доказів та платіжного ордера. А питання про необхідність наближення 

національного законодавства у цивільних справах має стати об’єктом загального 

дослідження, щодо чого Рада повинна доповісти до 2001 р. 

Таким чином, доповнюючи загальні правові основи, закладені Віденським 

планом дій, у своїх Висновках Європейська рада більше конкретизувала їх, тим 

самим розпочавши практичну реалізацію розвитку законодавства ЄС у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах. 

Як і пропонувала Європейська рада, з метою постійного огляду прогресу в цих 

питаннях у 2000 р. Комісія опублікувала Табло [107], де більш докладно 

перерахувала необхідні заходи та терміни їх виконання в кожній зі сфер ПСБП. 

Після цього розпочалася робота з ухвалення законодавчих інструментів. 29 

травня 2000 р. було ухвалено одразу три регламенти: Регламент Ради №1347/2000 про 



60 

юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у сімейних справах та справах, 

які стосуються батьківської відповідальності подружжя щодо спільних дітей (так 

званий Регламент «Брюссель II»)21 [108]; Регламент Ради №1348/2000 про передачу 

судових та позасудових документів у цивільних та господарських справах22 [109], що 

перетворив Конвенцію про вручення судових та позасудових документів у цивільних 

та господарських справах 1997 р. на інструмент Співтовариства; Регламент Ради 

№1346/2000 про процедури банкрутства, що набрав чинності 31 травня 2002 р. 

Також на пропозицію Європейської ради в Тампере до кінця 2000 р. було 

розроблено спільну програму заходів Комісії та Ради щодо реалізації принципу 

взаємного визнання рішень у цивільних та господарських справах [65]. У цій 

програмі зазначається, що, попри те, що принцип взаємного визнання не є новим, 

його імплементація досі має обмежену дію. Це відбувається з двох причин. По-перше, 

багато сфер приватного права не підпадають під сферу дії наявних інструментів 

(приміром, сімейні спори, що виникають через відносини, які не є шлюбними; права 

на власність, що випливають зі шлюбних відносин і спадкування). Друга причина 

полягає в тому, що існуючі тексти зберігають певні бар’єри на шляху вільного руху 

судових рішень, а саме: йдеться про проміжні заходи, що не дають змоги судове 

рішення, видане в одній державі, виконати в іншій державі без проходження 

процедури екзекватури. 

Програма розрізняє такі чотири напрями діяльності: сфери цивільного та 

господарського права, що охоплюються Регламентом «Брюссель I»; сфери сімейного 

права, що охоплюються Регламентом «Брюссель II», та сімейні ситуації, які 

виникають з відносини, що не є шлюбними; права на нерухомість, що випливають зі 

шлюбних відносин, і майнові наслідки розлучення пари, яка не перебувала у 

зареєстрованому шлюбі; заповіти і спадкування. У кожній з цих сфер програма 

передбачає по три етапи здійснення необхідних заходів (не обмежених термінами 

виконання), що мають завершитися загальним скасуванням екзекватури в кожній зі 

сфер. 

                                                           
21 Цей Регламент набрав чинності 1 березня 2001 р. Він був скасований Регламентом №2201/2003 від 27 листопада 
2003 р. про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у сімейних справах і справах батьківської 
відповідальності (Регламент «Брюссель IIa»).  
22 Цей Регламент набрав чинності 31 травня 2001 р. 13 листопада 2007 року його було замінено Регламентом 
№1393/2007 про передачу судових та позасудових документів у цивільних та господарських справах. 
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У цей же час завершилася робота з оновлення Брюссельської конвенції 1968 р. 

Ще 4 і 5 грудня 1997 р. на своєму засіданні Рада доручила спеціальній робочій групі 

провести роботу з перегляду Брюссельської конвенції з метою, серед іншого, 

урахування нових форм торгівлі, які не існували 1968 р. У липні 1999 р. Рада 

представила відповідну пропозицію [110], а 22 грудня 2001 р. був ухвалений 

Регламент №44/2001 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах (його ще називають Регламент «Брюссель I»), що 

набрав чинності 1 березня 2002 р. [111]. 

У 2001 р. був ухвалений також Регламент №1206/2001 про співпрацю між 

судами держав-членів щодо збирання доказів у цивільних та господарських справах 

[112] та Рішенням Ради №2001/470/ЄC від 28 травня 2001 р. було створено 

Європейську судову мережу в цивільних та господарських справах (ЄСМЦГС) [113]. 

Стосовно встановлення спільних мінімальних правил щодо правової допомоги 

відповідну Директиву 2003/8/ЄC [114] було ухвалено 27 січня 2003 р. 

Слід звернути увагу на те, що робота з розвитку простору правосуддя 

відбувалася не лише в напрямі поліпшення законодавства, а й у напрямі підвищення 

інформованості про право Співтовариства. Ще 1998 р. для надання фінансової 

підтримки ініціативам у державах-членах з метою проведення тренінгів та розвитку 

інформаційних ресурсів з права Співтовариства для суддів, прокурорів та юристів був 

створений так званий Проект Роберта Шумана23. Дію створеної в 1996 р. Програми 

стимулів та обмінів для юристів-практиків (Гроцій), термін якої добігав кінця у 2000 

р., Регламентом №290/2001 було подовжено для юристів-практиків у сфері 

цивільного права (Гроцій-цивільний) [115]. 25 квітня 2002 р. був ухвалений 

Регламент Ради №743/2002 про встановлення загальних принципів Співтовариства 

щодо заходів зі сприяння реалізації судового співробітництва у цивільних справах 

[116]. Метою передбачених у ньому заходів було: поліпшення взаємного 

ознайомлення з правовими та судовими системами держав-членів у цивільних 

справах; забезпечення правильної імплементації та застосування актів Співтовариства 

у сфері судового співробітництва в цивільних справах, а також поліпшення 

                                                           
23 Рішення Європейського парламенту та Ради 1496/98/ЄС від 22 червня 1998 р. про створення цільової програми 
підвищення обізнаності щодо права Співтовариства в межах юридичних професій (Проект Роберта Шумана). 
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обізнаності громадськості про доступ до правосуддя, судове співробітництво та 

правові системи держав-членів у цивільних справах. За цим Регламентом 

фінансувалися три основні проекти, про які докладніше йтиметься у наступному 

розділі даної дисертаційної роботи: Європейський судовий Атлас, база даних 

прецедентного права та інформаційна кампанія були орієнтовані на юристів-

практиків [117], точніше – фінансова підтримка надавалася проектам: навчання; 

обміну та стажувань; досліджень; нарад і семінарів; поширення інформації не тільки 

для держав-членів, а й для країн – кандидатів на членство у ЄС. Програма, викладена 

в цьому Регламенті, відігравала важливу роль саме в плані практичного застосування 

інструментів Співтовариства в політиці щодо цивільного правосуддя. 

Отже, напередодні набрання чинності Ніццьким договором про внесення змін до 

Договору про Європейський Союз, договорів, які засновували європейські 

співтовариства, та пов’язаних з ними актів (надалі – Ніццький договір) [118], ЄС 

прийняв законодавство, що стосується транскордонного отримання доказів, 

юридичної допомоги, створив судову мережу в цивільних та господарських справах і 

здійснив низку інших заходів, з яких розпочалася робота з розвитку «спільної 

системи координат» [78, 628] у сфері співробітництва в цивільних справах. 

Ніццький договір, від моменту набрання ним чинності 1 лютого 2003 р., привів 

до великих змін у процедурі ухвалення рішень з питань ст. 65 Договору про 

заснування Європейського Співтовариства. До ст. 67 ДЗЄС було додано п. 5, де 

зазначалося, що заходи у сфері судового співробітництва в цивільних справах 

транскордонного змісту Рада повинна ухвалювати відповідно до процедури, 

передбаченої у ст. 251 ДЗЄС, тобто кваліфікованою більшістю голосів. Таким чином, 

Ніццьким договором одностайне голосування в Раді з цих питань було змінено на 

голосування кваліфікованою більшістю, але з дуже суттєвим винятком щодо аспектів, 

які стосуються сімейного права. Відповідно, за новою процедурою Комісія має 

монополію на законодавчі пропозиції, що їх вона подає Європейському парламенту 

та Раді, Парламент дає свої висновки, після чого пропонований акт передається на 

розгляд до Ради. Тобто діє так звана процедура «спільного» ухвалення рішень, згідно 

з якою ЄП і Рада мають рівні повноваження і без згоди Парламенту пропонований акт 

не ухвалюється. Що ж до заходів сімейного права, вони, як і раніше, підлягали 
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загальним правилам ухвалення рішень, викладеним у ст. 67 ДЗЄС (одностайності в 

Раді та консультації ЄП). Єдині зміни, що відбулися стосовно цих положень, 

пов’язані із завершенням п’ятирічного перехідного періоду після набрання чинності 

Амстердамським договором. Тепер щодо аспектів, які стосуються сімейного права, 

Рада має діяти за пропозицією Комісії, що у свою чергу повинна розглядати кожний 

запит держави-члена стосовно надання відповідних пропозицій Раді. 

Крім цих змін у «Ніццькій епосі» [119, 306], структура співробітництва у сфері 

цивільного правосуддя залишилася такою самою. Проте для зміни положень стосовно 

відступу щодо Суду ЄС Комісія запропонувала окреме рішення про адаптацію 

положень розділу IV Договору про заснування Європейського Співтовариства 

стосовно юрисдикції Суду з метою забезпечення більш ефективного судового захисту 

[120], у якому зазначила, що нині саме час Раді, використовуючи положення п. 2 ст. 

67 ДЗЄС, ухвалити рішення з метою адаптації положень, що стосуються юрисдикції 

Суду, і запровадити стандартні правила ст. 234 ДЗЄС щодо судового співробітництва 

у цивільних справах. Однак Рада так і не ухвалила пропозицію, тому розгляд цього 

питання залишився до майбутньої реформи Євросоюзу. 

У червні 2004 р. було видано Комунікацію «Простір свободи, безпеки та 

правосуддя: оцінка програми Тампере та майбутні напрямки» [45], у якій Комісія 

зауважила, що, попри здійснену значну роботу після Європейської ради в Тампере, 

ще багато чого залишається зробити для завершення побудови ПСБП. Комісія високо 

оцінила методи діяльності, вироблені в Тампере, і наголосила, що їх слід 

використовувати й надалі. Водночас Комісія зазначила, що не завжди вдавалося 

досягти домовленості на європейському рівні щодо тих чи інших чутливих заходів, 

пов’язаних з національним суверенітетом. Держави іноді не бажали співпрацювати в 

межах нової європейської структури, коли мова йшла про їхні інтереси. Крім того, 

зазначалося, що право ініціативи, яке розділялося з державами-членами, інколи 

призводило до того, що національним проблемам приділялася першочергова увага 

порівняно з пріоритетами, встановленими у Висновках Тампере. Правові та 

інституційні обмеження наявних договорів, що вимагали одностайності в Раді, 

частково пояснювали існуючі труднощі. Тому у новому контексті інституційний 
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прогрес, зокрема – перехід до голосування кваліфікованою більшістю, дасть змогу 

збільшити швидкість завершення роботи. 

Оскільки настав час для нового порядку денного, продовженням програми 

Тампере стала ухвалена Європейською радою в листопаді 2004 р. «Гаазька програма: 

зміцнення свободи, безпеки та правосуддя у Європейському Союзі» [121], яка 

закріпила цілі, що мають бути досягнуті в період з 2005-го по 2010 р. у кожній зі сфер 

простору. Стосовно судового співробітництва у цивільних справах ця Програма 

передбачала усунення перешкод у пред’явленні позову і врегулюванні спорів та 

виконанні судових рішень у цивільних, у тому числі сімейних, справах, що мають 

транскордонні наслідки. До 2011 р. одним з пріоритетів було завершення програми 

заходів з взаємного визнання, а тому основна увага мала приділятися документам 

щодо позадоговірних («Рим II») і договірних («Рим I») зобов’язань, Європейського 

платіжного ордера, альтернативного врегулювання спорів та справ з невеликою 

ціною позову. Наголошувалося також на необхідності стандартизації процедур та 

документів і розробки мінімальних стандартів з окремих аспектів процесуального 

права, таких як вручення судових та позасудових документів, порушення 

провадження у справі, виконання судових рішень. 

З метою зміцнення співробітництва судових органів держав-членів Комісія 

зазначила, що держави-члени повинні у своїх країнах призначити суддів зв’язку 

(liaison judges) або інші уповноважені органи, або використати з цією метою свої 

національні контактні пункти у Європейській судовій мережі в цивільних та 

господарських справах. З метою підвищення ефективності роботи Комісія 

запропонувала також провести низку семінарів щодо застосування права ЄС та 

розвитку співробітництва між юристами-практиками (наприклад, судових приставів і 

нотаріусів). 

Можна сказати, що ця Гаазька програма, спираючись на позитивний досвід 

попередніх років, знаменувала собою кінець одного циклу та початок нового. Для її 

здійснення Європейська рада запропонувала Комісії представити Раді план дій, у 

якому цілі та пріоритети Програми мали бути переведені в конкретні дії, у тому числі 

з визначенням термінів їх прийняття та імплементації. Тому 10 травня 2005 р. Комісія 

прийняла Комунікацію «Гаазька програма: 10 пріоритетів на наступні п’ять років» 
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[122]. Цей план дій з реалізації Гаазької програми складався з двох частин: у першій 

давався загальний огляд питань, що розглядаються, та визначалися 10 пріоритетів, на 

яких, на думку Комісії, мали бути сконцентровані зусилля в наступні п’ять років, у 

другій частині перераховувалися конкретні заходи та дії, що мали бути здійснені. 

Крім низки пропозицій щодо ухвалення зелених книг та змін до ухвалених актів, 

Комісія відзначала необхідність удосконалення інформаційних ресурсів (веб-сайтів та 

баз даних) і продовження програм тренінгів та обмінів для юристів задля створення 

європейської судової культури. 

Слід зазначити, що у своїх щорічних звітах з імплементації Гаазької програми 

[123; 124; 125] судове співробітництво у цивільних справах Комісія оцінювала дуже 

позитивно, на відміну від співробітництва в кримінальних справах, де з кожним 

роком прогрес зменшувався (у звіті за 2007 р. Комісія оцінила співробітництво в 

кримінальних справах як незадовільне). Єдині зауваження до співробітництва в 

цивільних справах стосувалися держав-членів, що не завжди вчасно забезпечують 

імплементацію європейських правових інструментів у національний правопорядок 

(наприклад, директив стосовно правової допомоги та компенсації жертвам злочинів). 

Тому наголошувалося на необхідності поліпшення імплементації Програми на 

національному рівні. Успішними було визнано й результати у сфері взаємної довіри. 

Таким чином, починаючи із засідання Європейської ради в Тампере та реалізації 

запропонованих нею положень у Гаазькій програмі, було запущено активну системну 

роботу у сфері судового співробітництва в цивільних та господарських справах. Це 

свідчило про намагання сформувати нову політику ЄС, що була б заснована на 

принципі взаємного визнання судових рішень і дала б змогу фізичним та юридичним 

особам здійснювати свої права у повному обсязі незалежно від країни ЄС, де вони 

перебувають. 

Наступним змінам у розвитку концепції ПСБП, що відбулися після набрання 

чинності у 2009 р. Лісабонським договором про внесення змін до Договору про 

Європейський Союз та Договору про заснування Європейського Співтовариства [14], 

передувала спроба ухвалення Конституції для Європи [126]. У ній одну з цілей Союзу 

була визначено так: «Союз надає своїм громадянам простір свободи, безпеки та 

правосуддя без внутрішніх кордонів та єдиний ринок з вільною й неспотвореною 
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конкуренцією». Це підтверджує думку Д. Тима про те, що Конституція для Європи 

«наслідує еклектичний підхід, відповідно до якого» простір свободи, безпеки та 

правосуддя «спрямований на реалізацію інших союзних політик, замість реалізації в 

рамках ЄС концептуальної ідеї «простору взаємної довіри», у центрі якої стоїть особа 

та індивідуальні свободи» [16, 327]. Згадана Конституція передбачала, що 

забезпечення ПСПБ та розбудова єдиного ринку об’єднуються в одну з цілей Союзу, 

а це означає взаємопов’язаність цих категорій і дає підстави погодитися з 

міркуваннями англійських науковців стосовно того, що до реформи ЄС 2007 р. 

створення простору свободи, безпеки та правосуддя не було самостійною метою, а 

відбувалося як наслідок розвитку внутрішнього ринку [16, 326] та було спрямовано 

на забезпечення його функціонування. Приміром, необхідність у доступі осіб до 

правосуддя в іноземній державі та загалом судовому співробітництві у цивільних 

справах між державами-членами підвищується зі зростанням вільного переміщення 

товарів, осіб, послуг та капіталів між державами-членами. Й одночасно з цим 

впевненість у швидкому та ефективному судовому захисті по всій територій 

Євросоюзу сприяє більш рішучому встановленню зв’язків між фізичними і 

юридичними особами різних держав – членів ЄС, а відповідно, й інтенсивнішому 

функціонуванню внутрішнього ринку. Цю думку підтверджує і Ф. Гейєр, який 

зазначає, що судове співробітництво розглядалося як захід, який супроводжує 

відкриття кордонів (або межує з останнім) у рамках внутрішнього ринку, і саме по 

собі не було самоціллю. Дослідник пояснює це так: «Оскільки, відкривши кордони, 

ми можемо втратити безпеку, ми будемо розширювати співпрацю суддів та 

поліцейських …» [127, E40]. 

Також, аналізуючи положення щодо ПСБП, передбачені в Конституції для 

Європи, Д. Тим зауважує [128, 12], що у сфері колізійних норм Конвент 24 міг би 

спиратися на істотні acquis, прийняті в останні роки з метою розширення компетенції 

Союзу. Проте Конвент передбачив лише незначні текстові адаптації, тож Конституція 

не внесла б істотних змін у цій сфері. 

                                                           
24 Мається на увазі Європейський конвент (The European Convention), що складався з політиків, призначених урядами і 
парламентами держав – членів ЄС та країн-кандидатів і представників інститутів ЄС. Цей Конвент було скликано 
відповідно до Лакенської декларації 2001 р. з метою проведення дискусії про майбутнє Союзу та підготовки Проекту 
Конституції для Європи. Члени Європейського конвенту почали свою роботу 28 лютого 2002 р. і 18 липня 2003 р. 
представили на розгляд Європейської ради Проект договору про запровадження Конституції для Європи. 
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Отже, виходячи з того, що Конституція для Європи визначала лише загальні 

рамки судового співробітництва, незважаючи на попередні широкі обговорення 

розвитку заходів у цій сфері в межах ЄС, слід констатувати, що порівняно із 

заявленими планами це була невдала спроба, спрямована на те, щоб змусити 

держави-члени ухвалити мінімальні необхідні заходи, які дали б можливість у 

майбутньому зблизити відповідні правові положення. 

Оскільки на референдумах у Франції та Нідерландах у травні й червні 2005 р. 

Конституцію було відхилено, ЄС потрапив в «інституційну безвихідь» [129, 85]; 

державам-членам довелося шукати нових шляхів для проведення реформи. Адже зі 

збільшенням кількості держав-членів та посиленням інтеграційних процесів для 

подальшої ефективної діяльності Євросоюзу та кращого захисту його громадян 

виникала потреба в запровадженні змін у системі управління ЄС. Загалом виділяють 

[130] три основні причини для підписання нового договору: 1) необхідність 

забезпечення більшої ефективності в процесі ухвалення рішень; 2) збільшення 

демократії через посилення ролі ЄП та національних парламентів; 3) посилення 

узгодженості у зовнішній діяльності. 

Тому, щоб рухатися далі, 21–22 червня 2007 р. Європейська рада домовилася про 

проведення Міжурядової конференції [131] з метою розробки Договору про реформи, 

що мав внести зміни до наявних договорів задля підвищення ефективності та 

демократичної легітимності розширеного Союзу. У результаті 23 липня 2007 р. 

Міжурядова конференція розпочала роботу над текстом відповідного договору. 

Протягом чотирьох місяців запропоновані зміни та доповнення до Договору, що мав 

заснувати Конституцію для Європи, були узгоджені за головування у ЄС Німеччини, 

а остаточний текст було погоджено в столиці Португалії Лісабоні у жовтні 2007 р. 13 

грудня 2007 р. відбулося офіційне підписання Лісабонського договору про внесення 

змін до Договору про Європейський Союз та Договору про заснування 

Європейського Співтовариства [14], що набрав чинності 1 грудня 2009 р. У науковій 

літературі новий Договір оцінюють як позитивний крок для виходу з конституційної 

кризи [132, 350], зокрема зазначають, що він став «компромісом між країнами, які 

свого часу ратифікували Євроконституцію, і державами, що не підтримали документ 

чи не почали процес ратифікації» [133, 132]. Саме з цього часу бере свій початок 
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третій сучасний етап розвитку судового співробітництва у цивільних справах держав 

– членів ЄС. 

 

Висновки до розділу 1 

1. Незважаючи на те, що розвиток судового співробітництва у цивільних 

справах пройшов довготривалий еволюційний шлях від прийняття заходів, 

спрямованих на підтримку формування внутрішнього ринку, до самостійної сфери 

співробітництва Євросоюзу, поки що ані в актах ЄС, ані в доктрині не сформульовано 

єдиного визначення терміна «судове співробітництво в цивільних справах» у 

контексті права ЄС. На нашу думку, цей термін слід розглядати як сукупність 

правових та організаційних форм спільної діяльності держав – членів ЄС щодо 

врегулювання розгляду цивільних та господарських справ транскордонного змісту, 

спрямованих на полегшення доступу до правосуддя на всій території Євросоюзу 

шляхом усунення перешкод, які виникають через невідповідність між різними 

правовими й адміністративними системами держав-членів. 

2. Загалом, судове співробітництво в цивільних справах у Європейському 

Союзі розвивається як у напрямі розширення законодавчих інструментів ЄС щодо 

регулювання розгляду справ транскордонного змісту, так і в напрямі поліпшення 

співробітництва між судами різних держав-членів. Зокрема, за допомогою 

поглиблення обізнаності працівників судових органів з чинним законодавством як на 

рівні ЄС, так і в інших державах-членах, а також шляхом підвищення стандартів 

судових систем задля посилення взаємної довіри держав – членів ЄС. 

3. На основі результатів, одержаних у процесі дослідження історії 

співробітництва держав – членів ЄС у сфері цивільного правосуддя, пропонується 

виокремити три етапи судового співробітництва в цивільних справах у Євросоюзі. 

Перший етап (1958–1997 рр.) – період від набрання чинності Римським 

договором про заснування Європейського Економічного Співтовариства до 

підписання Амстердамського договору – характеризується міжурядовим 

співробітництвом держав – членів ЄС, заснованим на укладанні конвенцій. Основи 

такого співробітництва визначено ст. 220 Римського договору, де встановлено, що 

держави-члени мають, у разі потреби, вступати в переговори одна з одною з метою 
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забезпечення для своїх громадян, серед іншого, спрощення формальностей, що 

регулюють взаємне визнання і виконання судових та арбітражних рішень. У сфері 

цивільного судочинства в цей період єдиною успішно укладеною конвенцією на 

основі ст. 220 була Брюссельська конвенція про юрисдикцію та виконання судових 

рішень у цивільних та господарських справах 1968 р. Отже, попри наявність 

юридичних можливостей для більш поглибленої співпраці в цій сфері (а саме: ст.ст. 

100, 100а, 235 Договору про заснування Європейського Економічного 

Співтовариства), слід констатувати, що на той час держави-члени були не готові 

змінити свої правові традиції та створити в межах ЄС єдину уніфіковану систему 

судового співробітництва у цивільних та господарських справах. 

Другий етап (1997–2009 рр.) – період між підписанням Амстердамського 

договору до набрання чинності Лісабонським договором – характеризується 

включенням сфери судового співробітництва у цивільних справах до компетенції 

Співтовариства, тобто перенесенням цих питань з третьої до першої опори. Це 

докорінно змінило правову основу співпраці і, таким чином, Рада дістала можливість 

ухвалювати акти, що регулюють судове співробітництво держав-членів у цивільних 

справах у формі регламентів, директив та рішень. У даний період, окрім загальних 

програм та планів дій, позитивним результатом стало ухвалення конкретних актів 

вторинного права у цій сфері. Зокрема, Брюсельську конвенцію було перетворено на 

Регламент Ради №44/2001 й ухвалено низку нових процесуальних норм щодо 

взаємного визнання і виконання судових рішень та рішень у позасудових справах та 

інших заходів, передбачених ст. 65 ДЗЄС, зокрема: Регламент №805/2004 про 

створення Європейського виконавчого провадження для неоскаржуваних позовів; 

Регламент №1896/2006, що створив Європейський платіжний ордер; Регламент 

№861/2007, що встановив Європейську процедуру врегулювання спорів з невеликою 

ціною позову тощо. У зв’язку з таким поглибленням співпраці виникла потреба в 

організаційному забезпеченні реалізації положень ухвалених актів, тому з метою 

вирішення практичних питань співпраці між судовими органами держав – членів ЄС 

було створено Європейську судову мережу у цивільних та господарських справах та 

мережу навчання судових працівників. Варто зазначити, що, попри віднесення 

судового співробітництва у цивільних справах до компетенції Співтовариства, ст. 293 
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Договору про заснування Європейського Співтовариства (колишня ст. 220 Римського 

договору) у цей період ще не було скасовано, тож держави-члени мали можливість 

регулювати на міжурядовому рівні прийняття заходів, спрямованих на спрощення 

формальностей, що регулюють взаємне визнання і виконання судових та арбітражних 

рішень.  

Третій етап (2009 р. – до н. д.) – постлісабонський період, що його більш 

докладно буде розглянуто в наступному розділі даної дисертаційної роботи. 
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РОЗДІЛ 2 

Організаційно-правові інструменти регулювання судового співробітництва 

держав – членів ЄС у цивільних справах 

2.1. Договірний механізм судового співробітництва держав – членів ЄС  

у цивільних справах 

Обґрунтовуючи необхідність змін, введених Лісабонським договором про 

внесення змін до Договору про Європейський Союз та Договору про заснування 

Європейського Співтовариства [14], деякі науковці зазначають, що протягом 

тривалого часу політика, здійснювана Євросоюзом щодо простору правосуддя, 

характеризувалася нездатністю реагувати на свої конкретні завдання [134. 1]. З цим 

можна погодитися лише частково, адже після ухвалення в 1998 р. Віденського плану 

дій робота з питань судового співробітництва у цивільних справах істотно 

активізувалась і на час підписання Лісабонського договору вже був ухвалений пакет 

важливих актів ЄС, що свідчить про бажання держав-членів рухатися вперед у 

напрямі посилення співпраці. Тим паче що більшість регламентів у цій сфері було 

ухвалено ще до зміни Ніццьким договором одностайного голосування в Раді 

кваліфікованою більшістю голосів. Таким чином, можна стверджувати, що принаймні 

заходи у сфері судового співробітництва в цивільних справах транскордонного змісту 

поступово виконували порядок денний, передбачений Віденським планом дій. 

«Новий сценарій» [135, 93] розвитку Євросоюзу, відображений у Лісабонському 

договорі, як одну з основних цілей ЄС визначив надання своїм громадянам простору 

свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів. У цьому просторі мало бути 

забезпечено вільне переміщення осіб разом із належними заходами, пов’язаними з 

контролем на зовнішніх кордонах, притулком, імміграцією і запобіганням 

злочинності та боротьбою з нею (ст. 3 Лісабонського договору про Європейський 

Союз). 

Якщо порівняти ст. 2 Амстердамського договору про Європейський Союз і ст. 3 

Лісабонського договору про Європейський Союз, то можна побачити зміну позицій 

щодо цілей Союзу. Якщо раніше розвиток та підтримка ЄС як ПСБП слідували за 

такими цілями, як сприяння економічному і соціальному прогресу, утвердження 

власної ідентичності в міжнародній сфері шляхом проведення спільної зовнішньої 
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політики і політики у сфері безпеки, введення громадянства Союзу, то в новому 

Договорі надання ПСБП стало другою метою після підтримки миру, своїх цінностей 

та добробуту своїх народів. І хоча всі зазначені в Договорі цілі є однаково важливими 

і не мають пріоритету одна над одною, такі зміни свідчать про еволюцію ціннісної 

орієнтації всередині ЄС, який приділяє дедалі більшу увагу правам людини, боротьбі 

зі злочинністю та рівному доступу до правосуддя. 

Однією з найбільш важливих змін, запроваджених Лісабонським договором, є те, 

що він скасовує третю опору шляхом злиття її положень з іншими положеннями 

сфери новоствореного простору свободи, безпеки та правосуддя (точніше – з 

положеннями розд. VI ДЄС щодо поліцейського та судового співробітництва у 

кримінальних справах) під єдиним заголовком. Тобто тепер ці політики, що раніше 

належали до першої і третьої опор, було об’єднано в єдину концепцію. 

У результаті розд. IV «Візи, притулок, імміграція та інші політики, пов’язані з 

вільним переміщенням осіб» Договору про заснування Європейського 

Співтовариства перетворився на розд. V «Простір свободи, безпеки та правосуддя» 

Договору про функціонування Європейського Союзу. До цього розділу було 

віднесено політику щодо прикордонних перевірок, притулку та імміграції; судове 

співробітництво у цивільних справах; судове співробітництво в кримінальних справах 

та поліцейське співробітництво. Відтоді Союз є простором свободи, безпеки та 

правосуддя, де поважаються основоположні права й різні правові традиції та правові 

системи держав-членів (ст. 67 ДФЄС). 

Лісабонський договір залишає традиційні для першої опори інструменти ЄС, такі 

як регламенти, директиви та рішення, і не передбачає інструментів третьої опори, 

таких як рамкові рішення, спільні позиції, конвенції та ін. Відсутні також інноваційні 

європейські закони, європейські рамкові закони, європейські регламенти, що 

передбачалися в Договорі, який мав заснувати Конституцію для Європи. 

З новими змінами на рівні Договорів було закріплено принцип взаємного 

визнання судових рішень та рішень у позасудових цивільних справах 

транскордонного змісту. До того вперше про нього йшлося на зустрічі Європейської 

Ради в Тампере, а надалі він реалізувався в програмах та регламентах, проте в 

Амстердамському договорі про заснування Європейського Співтовариства «визнання 
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та виконання» згадувалося лише як один із заходів у сфері судового співробітництва. 

Тепер цей принцип розглядався вже як «наріжний камінь» судового співробітництва 

у цивільних справах транскордонного змісту. Було також внесено незначні поправки 

до самого формулювання – за допомогою додавання слова «взаємне» до слів 

«визнання та виконання» судових рішень і перенесення цього заходу на початок 

переліку заходів, визначених у п. 2 ст. 81 ДФЕС для узгодження з переглянутим 

формулюванням п. 1 ст. 81 ДФЄС. Аналізуючи ст. 81 ДФЄС, можна дійти висновку 

про те, що принцип взаємного визнання судових та позасудових рішень у цивільних 

справах наразі розглядається як основний принцип, що має застосовуватися для 

співпраці у цій сфері, у тому числі для полегшення доступу до правосуддя. 

Крім того, п. 1 ст. 81 ДФЄС було додано нове уточнення: таке співробітництво 

може охоплювати ухвалення заходів щодо зближення законів і підзаконних актів 

держав-членів. 

Якщо раніше заходи в цій сфері мали ухвалюватися «тією мірою, якою це 

потрібно для належного функціонування внутрішнього ринку», то очевидно, що 

необхідний зв’язок з функціонуванням внутрішнього ринку більше не потрібний для 

заходів у сфері судового співробітництва в цивільних справах транскордонного 

змісту, оскільки цей рядок було переформульовано на «особливо коли це необхідно 

для належного функціонування внутрішнього ринку». І це підтверджує раніше 

висловлену думку, що спочатку створення ПСБП було лише наслідком розвитку 

внутрішнього ринку. 

І якщо у ст. 65 Амстердамського ДЗЄС зазначалося, що «заходи у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах … мають включати в себе», після чого йшов 

перелік, то тепер перед переліком зазначено, що ці «заходи … спрямовані на те, щоб 

забезпечити». З такого переформулювання можна зробити висновок, що цей список 

на даний час є вичерпним. Стосовно цього С. Пірс зауважує, що таке тлумачення 

підтверджується рішенням додати до цього переліку деякі додаткові елементи [78, 

605]. Таким чином, нова правова база розширила основний перелік заходів, 

ухвалюваних для розвитку судового співробітництва у цивільних справах 

транскордонного змісту. До них було додано заходи для забезпечення: дієвого 

доступу до правосуддя; розвитку альтернативних методів розв’язання спорів; 
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підтримки навчання суддів та судового персоналу. Даючи можливість здійснення 

більш рішучих заходів у цих напрямах співпраці, такі додатки підкреслюють 

важливість даних процесуальних інститутів. Особливого значення в науковій 

літературі [119, 306] надають доданню критерію «ефективності» до традиційного 

поняття «доступ до правосуддя», тобто увага акцентується на необхідності саме 

дієвого доступу до правосуддя, що узгоджується зі ст. 47 Хартії основних прав 

Європейського Союзу (надалі – ХОПЄС) [136], де зазначено, що юридична допомога 

необхідна для забезпечення ефективного доступу до правосуддя. Таке доповнення 

сприятиме підвищенню якості стандарту здійснення цивільного судочинства. Слід 

звернути увагу на те, що додання нових заходів до цієї статті деякі науковці [52, 184] 

розглядають не просто як відображення більш завершеної сфери дій Союзу, а й як 

розширення сфери компетенції ЄС. 

Законодавча процедура в цих питаннях так і не змінилася (однак тепер вона 

називається «звичайна законодавча процедура») і, так само як і раніше, полягає у 

спільному ухваленні Європейським парламентом та Радою регламентів, директив або 

рішень за пропозицією Комісії. Проте винятки залишилися для заходів, що 

стосуються сімейного права транскордонного змісту, які встановлюються Радою, що 

діє згідно зі спеціальною законодавчою процедурою. Тобто Рада діє одностайно після 

проведення консультацій з ЄП. У цьому положенні відбулися зміни щодо 

формулювання, і тепер посилання на «аспекти, які стосуються сімейного права» 

відсутнє, натомість мова йде лише про «заходи, що стосуються сімейного права 

транскордонного змісту». 

Також було вилучено другий абзац п. 2 ст. 67 ДЗЄС (Амстердамського 

договору), згідно з яким Рада, діючи одностайно, після консультацій з ЄП, ухвалює 

рішення, яке має забезпечити застосування процедури, передбаченої у ст. 251 ДЗЄС, 

до всіх або частини сфер, охоплених розд. IV. 

На заміну цьому положенню була додано ч. 2 п. 3 ст. 81 ДФЄС, що передбачала 

новий так званий passerelle clause25, за допомогою якого Рада може одностайно 

                                                           
25 Passerelle clause (з франц. – перехідний пункт, клаузула) – процедура, якою передбачено можливість зміни 
закріпленої Договорами законодавчої процедури щодо певного питання без попереднього внесення змін до 
установчих договорів ЄС. У п. 3 ст. 81 ДФЄС передбачено можливість переходу від спеціальної законодавчої 
процедури до звичайної законодавчої процедури, тобто від одностайного голосування в Раді до голосування 
кваліфікованою більшістю голосів у даній сфері політики. 
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ухвалювати рішення за пропозицією Комісії та після консультацій з Європейським 

парламентом, що визначає ті аспекти сімейного права транскордонного змісту, які 

можуть бути предметом актів, ухвалених згідно зі звичайною законодавчою 

процедурою. Тим не менш, у таких випадках національні парламенти мають бути 

повідомлені про це, і, якщо національний парламент протягом шести місяців від дати 

такого повідомлення висловить своє заперечення, рішення не ухвалюється. За 

відсутності такого заперечення Рада може рішення ухвалити. Щодо цього положення, 

по-перше, варто відзначити уточнення у ч. 2 п. 3 ст. 81 ДФЄС, відповідно до якого 

даний passerelle clause можна застосовувати не до всіх, а лише до деяких «аспектів» 

сімейного права. По-друге, тепер, оскільки пропозиція про зміну процедури 

ухвалення рішень щодо цих питань мала бути подана Комісією і було введено 

положення, яке посилює повноваження національних парламентів, дана процедура 

ускладнилася порівняно з відповідними положеннями Амстердамського договору. 

Тобто після набрання чинності Лісабонським договором було встановлено нову 

форму контролю з боку національних парламентів, згідно з якою, в разі якщо бодай 

один національний парламент заперечуватиме, рішення про перенесення певних 

питань сімейного права до звичайної процедури не буде ухвалено. Надання 

національним парламентам можливості такого впливу на законодавчий процес можна 

обґрунтувати необхідністю пошуку балансу «між політичним бажанням рухатися 

вперед у сфері сімейного права і політично делікатним характером цієї сфери» [119, 

307]. 

Стосовно інституційних та структурних змін слід наголосити на таких важливих 

змінах, як скасування ст. 68 Амстердамського ДЗЄС, що встановлювала обмежену 

юрисдикцію Суду ЄС щодо цивільного судочинства. Таким чином, після набрання 

чинності Лісабонським договором у цих питаннях Суд ЄС має «нормальну» 

юрисдикцію щодо попередніх рішень, що має забезпечити більш високий рівень 

судового контролю та захисту в ЄС. 

Лісабонський договір вніс також зміни у правову базу щодо часткової неучасті 

(opt-out) Сполученого Королівства, Ірландії та Данії у судовому співробітництві в 

цивільних справах. 
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Додатком до Протоколу №22 було переглянуто позицію Данії щодо цивільного 

судочинства. Тепер Данія, так само як і Сполучене Королівство та Ірландія, може 

повідомити Голові Ради у письмовій формі протягом трьох місяців після того, як 

відповідна пропозиція або ініціатива була представлена Раді, що вона має намір взяти 

участь в ухваленні та застосуванні будь-яких запропонованих заходів. Також у будь-

який час після ухвалення заходу, відповідно до ч. 3 розд. V Договору про 

функціонування Європейського Союзу (судове співробітництво у цивільних справах), 

Данія (так само як і Сполучене Королівство та Ірландія) може повідомити Раді та 

Комісії, що має намір прийняти цей захід. У цьому разі застосовується процедура 

mutatis mutandis26, передбачена ч. 1 ст. 331 ДФЄС. 

Щодо Сполученого Королівства та Ірландії, то Лісабонський договір розширив 

сферу Протоколу №21 про позицію цих стосовно ПСБП, включивши до нього весь 

простір свободи, безпеки та правосуддя, а не тільки політики колишнього розд. IV 

Амстердамського договору.  

Тобто ці протоколи означають, що Сполучене Королівство, Ірландія та Данія 

можуть стояти осторонь від заходів ЄС, не сумісних з їхніми системами права. Варто 

зазначити, що на даний час Сполучене Королівство бере участь у більшості 

законодавчих пропозицій Комісії у сфері судового співробітництва в цивільних 

справах [137, 12]. Хоча Міністерство юстиції Сполученого Королівства відзначає 

важливість для своєї країни участі в заходах ЄС у цій сфері [137, 10], проте є низка 

заходів, у яких вона opt-out або в яких вона почала брати учать тільки після 

проведення успішних переговорів щодо змін в ключових питаннях. Така ситуація, 

приміром, склалася з Регламентом про право, що застосовується до позадоговірних 

зобов’язань (Регламент «Рим I» ), у якому Сполучене Королівство спочатку 

відмовилося брати участь, оскільки застосування певних його положень могло 

призвести до правової невизначеності у цій державі. Проте 2009 р. після проведення 

успішних перемовин щодо внесення змін до відповідних положень цього Регламенту 

з метою узгодження його з внутрішнім законодавством, Сполучене Королівство все ж 

таки взяло участь (opt-in) [138] у його застосуванні. 

                                                           
26 Mutatis mutandis (з лат. букв. — змінити те, що потребує змін). Відповідно до цієї процедури Комісія в разі потреби 
зазначає, що всі умови участі виконано, і схвалює перехідні заходи, які вважає необхідними щодо застосування вже 
ухвалених актів. 
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Таким чином, усі ці додаткові юридичні ускладнення, пов’язані з особливою 

позицією Данії, Ірландії та Сполученого Королівства, з одного боку, можуть 

спричинити плутанину в законодавстві, з другого – вони були конче потрібні для 

досягнення консенсусу між усіма державами-членами на Міжурядовій конференції 

2007 р. 

Крім того, новими змінами було скасовано ст. 293 Договору про заснування 

Європейського Співтовариства (колишня ст. 220 Римського договору), що 

залишалася незмінною з 1957 р., відповідно до якої держави-члени в разі потреби 

повинні вступати між собою в переговори з метою забезпечення своїм громадянам, 

серед іншого, спрощення формальностей, встановлених для взаємного визнання і 

виконання судових та арбітражних рішень. Це вирішило всю невизначеність щодо 

взаємозв’язку між ст.ст. 65 і 293 ДЗЄС (Амстердамського договору), стосовно 

розмежування яких відбувалася дискусія у багатьох публікаціях [63, 22–23; 64, 51–

52]. 

Отже, з набранням чинності Лісабонським договором весь простір свободи 

безпеки та правосуддя (включно із судовим співробітництвом у цивільних справах) 

перетворився на самостійний напрям діяльності Євросоюзу, з низкою власних 

завдань та заходів, спрямованих на те, щоб відмінності національних правових систем 

держав – членів ЄС більше не були перешкодою для пред’явлення позову чи 

врегулювання транскордонних справ та виконання судових рішень у цивільних 

справах. 

Така різносторонність напрямів співпраці в цій сфері пов’язана з тим, що 

поліпшення співпраці між судами держав – членів Європейського Союзу шляхом 

створення відповідної правової бази – не єдине, що необхідно для належного 

функціонування внутрішнього ринку. Важливим є також прискорення такого 

співробітництва. Саме задля прискорення транскордонної передачі судових та 

позасудових документів, збирання доказів у транскордонних справах і загалом 

сприяння співробітництву між судовими органами в цей період почали розвиватися і 

практичні заходи співпраці, такі як навчання та інструктування суддів, які 

безпосередньо мали застосовувати ухвалені законодавчі акти ЄС, і створення 

Європейської судової мережі в цивільних та господарських справах. 
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Загалом поліпшення, внесені Лісабонським договором у положення щодо 

простору свободи, безпеки та правосуддя, у тому числі комунітаризація колишньої 

третьої опори, «привносить більш послідовну й просту архітектуру» [139, 201]. Ці 

зміни знаменують собою новий етап у процесі подальшого створення ПСБП. Проте 

жодної революції у європейській інтеграції не відбулося. Попри те, що з початку 

розвитку співробітництва держав-членів у сфері судового співробітництва в 

цивільних справах норми актів Союзу характеризувалися переходом від 

використання конвенцій, які не можуть набрати чинності, поки не будуть 

ратифіковані всіма державами – членами ЄС (що значно перешкоджало розвиткові 

цієї сфери), до створення уніфікованих актів у формі регламентів, директив та рішень, 

все ж таки співпраця між судами зосереджена передусім на горизонтальному 

співробітництві держав-членів, що ґрунтується на принципі взаємного визнання. І 

посилання на повагу до різних правових систем держав-членів у ст. 67 ДФЄС гальмує 

вертикальну взаємодію різних національних та європейських рівнів влади. Скоріше 

розширення європейської компетенції у цій сфері показує, що держави-члени, діючи 

індивідуально, просто втратили можливість контролювати міжнародну злочинність та 

міграційні потоки, а судове співробітництво у цивільних та господарських справах 

стало всього-на-всього наслідком глобалізації, а точніше – розвитку внутрішнього 

ринку, у якому забезпечувалося вільне переміщення товарів, осіб, послуг та капіталу. 

І, незважаючи на досягнутий за останнє десятиліття значний прогрес, взаємне 

визнання рішень і постанов суду, створення системи судового співробітництва та інші 

здобутки, це лише елементи побудови амбітного проекту під назвою «простір 

свободи, безпеки та правосуддя», що має слугувати «новим кордоном європейської 

інтеграції» [135, 93]. А тому в цьому контексті насамперед постає питання довіри, за 

відсутності якої захисні заходи окремих держав-членів можуть загрожувати 

подальшому розвиткові всього ПСБП. У результаті цього в програші залишаться 

фізичні та юридичні особи, що мають справу із законодавствами інших держав-

членів. Через це слід пам’ятати, що забезпечення безпеки в жодному разі не повинно 

заважати ефективному захисту прав і свобод особи та громадянина, а тому вкрай 

важливо знайти баланс між цими складовими. 

 



79 

2.2. Процедури, що регулюють співробітництво держав – членів ЄС  

у цивільних справах 

Понад 50 років тому колишній президент Комісії Європейського Економічного 

Співтовариства В. Гальштайн наголошував на маловірогідності того, що ЄЕС 

приділятиме увагу проблемам гармонізації цивільного та цивільно-процесуального 

права [140, 11]. І справді, наразі у ЄС відбувається процес, який важко було уявити на 

початку його створення: держави-члени рухаються в напрямі гармонізації та 

уніфікації однієї з найконсервативніших галузей публічного права – цивільного 

процесу. При цьому масштаби і темпи змін сфери судового співробітництва 

виявилися неочікуваними для багатьох фахівців, адже, як зазначає Х. Хартнелл, вони 

почали руйнувати «стіну національного правового суверенітету» [141, 1]. 

Цей процес спонукало те, що посилення економічного співробітництва держав, 

міграція населення, розвиток туризму призвели до збільшення цивільних справ за 

участю «іноземного елемента». Дедалі частіше почали виникати транскордонні 

справи, такі як спори стосовно договорів, відшкодування моральної та матеріальної 

шкоди, стягнення боргу, розділу майна, шлюбно-розлучні процеси, спори про дітей 

тощо. Наразі 14 млн громадян ЄС навчаються, працюють або живуть в іншій державі-

члені, громадянами якої вони не є (порівняно з 12,1 млн у 2009 р.) [8]. Приблизно дві 

третини від загального обсягу торгівлі країн ЄС здійснюється з іншими країнами 

Євросоюзу [137, 5]. 13% шлюбів, що укладаються в ЄС, є міжнародними, 13% 

розлучень у ЄС мають транскордонний характер. Наприклад, у 2007 р. понад 430 тис. 

міжнародних пар припинили шлюбні відносини у зв’язку з розлученням або смертю 

одного з подружжя, і в усіх цих випадках відбувався поділ подружньої власності 

[142]. Звісно, врегулювання таких справ вимагає змін правил міжнародного 

цивільного процесу. Принагідно звернімо увагу на те, що Ю. В. Білоусов називає 

події, які наразі відбуваються, «творенням нового процесуального права» [143, 178]. 

Зазначимо також, що така необхідність пов’язана з важливістю передбачених у 

ст. 47 ХОПЄС положень [136], які гарантують ефективний засіб правового захисту, 

справедливий та своєчасний судовий розгляд справи, неупередженість і незалежність 

суддів, право на юридичну допомогу, дієвий доступ до правосуддя, а також 

звільнення від судових витрат осіб, які не мають достатніх коштів. Адже реалізація їх 
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на практиці, поза сумнівом, потребує високоефективного функціонування судових 

систем держав – членів ЄС, і цивільні процесуальні норми відіграють у цьому 

фундаментальну роль. Найбільшого значення вони набувають саме в практичній 

площині, оскільки для громадян та компаній, що мають змогу подорожувати та вести 

бізнес за межами однієї країни, питання захисту прав, порушених на території іншої, 

викликає низку труднощів, які часто вимагають додаткового знання іноземної 

правової системи, мови, транспортних витрат та оплати послуг представника. Усе це 

зменшує можливості осіб ефективно захищати свої права в іншій державі. 

З огляду на те, що процесуальні норми – це спосіб, у який матеріальні норми 

втілюються в життя, можна погодитися з висловом Ван Рі про те, що «процесуальне 

право являє собою більше, ніж просто технічне знаряддя в руках юристів-практиків» 

[144, 2]. 

На перший погляд, уніфікація цих норм є процесом досить легким (слід 

зазначити, що в цій роботі увагу зосереджено саме на цивільних та господарських 

справах транскордонного змісту, тобто таких, що виходять за межі однієї країни). 

Проте насправді рух до уніфікації в ЄС ускладнюється тим, що традиційно Європа 

складається з двох різних правових систем – романо-германської та англо-

американської. І що найголовніше: уніфікація цивільного процесуального права 

передбачає готовність держави визнавати та виконувати на своїй суверенній території 

судові рішення, винесені судом іншої держави. Стосовно цього З. Вернадакі [145, 2, 

7–8] припускає, що цивільні процесуальні норми певним чином відображають 

загальні політичні та соціальні амбіції суспільства, адже правові традиції 

формувалися й змінювалися з плином часу в результаті соціальних та політичних 

змін, реагуючи на уявлення про правильність організації судової системи в кожній 

державі – члені ЄС. Таким чином, згоди держав на застосування на своїй території 

однакових норм недостатньо, тим паче що навіть схожі за змістом норми в кожній 

правовій системі можуть інтерпретуватися по-різному [146, 105]. 

Проте, незважаючи на труднощі, світові процеси глобалізації і те, що Суд ЄС у 

великій кількості справ підкреслив право на ефективний засіб правового захисту, 

привели до того, що Євросоюз вирішив розвивати співпрацю і в цій сфері, що дістала 

назву «судове співробітництво у цивільних та господарських справах». Слід також 
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додати, що до цього спонукало й те, що «нині цивільне судочинство перебуває в кризі 

(або на межі кризи)» [147, 6] у зв’язку з тим, що цивільне правосуддя є повільним і 

недоступним, а суди перевантажені. Тож виникає потреба в процесуальних реформах, 

спрямованих на прискорення судового розгляду і поліпшення організації судового 

процесу. Саме тому за останні десятиліття було ухвалено низку регламентів та 

директив, що свідчать про формування в ЄС такої сфери політики, яка в перспективі 

може перетворитися на нову галузь – «цивільне процесуальне право Європейського 

Союзу». 

У травні 2010 р. Європейська рада затвердила документ «Стокгольмська 

програма: відкрита і безпечна Європа, що служить своїм громадянам та захищає їх» 

[148]. Встановлюючи пріоритети для простору правосуддя, свободи та безпеки на 

2010–2014 рр. і ґрунтуючись на досягненнях попередніх програм (Висновки Тампере 

і Гаазька програма), вона стала своєрідною дорожньою картою для роботи 

Євросоюзу. 

Один із політичних пріоритетів, визначених Стокгольмською програмою, був 

сформульований як «Європа закону та правосуддя» і передбачав створення на всій 

території ЄС Європейського простору правосуддя. 

У програмі наголошується на необхідності полегшення доступу громадян до 

судового захисту задля поліпшення реалізації їхніх прав на території ЄС. Водночас 

для подальшого розвитку співробітництва між судовими структурами і розвитку 

взаємного визнання судових рішень у межах ЄС державам-членам рекомендується 

використовувати електронну юстицію (інформаційні і телекомунікаційні технології у 

сфері юстиції), запроваджувати спільні мінімальні правила для зближення стандартів 

цивільного права і зміцнювати взаємну довіру. Тобто увага тут приділяється як 

інтересам громадян, так і внутрішньому співробітництву між судовими органами 

держав-членів. 

У Програмі зазначається також, що основним завданням співпраці у сфері 

цивільного процесуального права є те, що кордони між державами-членами не мають 

бути перешкодою для врегулювання цивільних справ чи початку судового розгляду 

або виконання судових рішень у цивільних справах. Водночас зауважується, що певні 

заходи, вжиті після початку практичної реалізації Висновків Тампере і «Гаазької 
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програми: зміцнення свободи, безпеки та правосуддя у Європейському Союзі», є 

недостатніми і робота Союзу в цій сфері все ще потребує поліпшення за рахунок 

удосконалення наявних інструментів. Важливим у цій Програмі видається 

зауваження про те, що Євросоюзу необхідно також прагнути до досягнення 

узгодженості з міжнародними правовими нормами з метою створення безпечного 

правового середовища для взаємодії з країнами, які не входять до ЄС. 

Для реалізації цих політичних пріоритетів та вирішення майбутніх проблем 

Комісією був ухвалений План дій щодо Стокгольмської програми [149], у якому ще 

раз було наголошено, що всі дії спрямовані на те, аби громадяни отримали реальну 

вигоду від прогресу, досягнутого у просторі свободи, безпеки та правосуддя. 

Слід згадати, що процес зі створення єдиного простору цивільного правосуддя 

почав формуватися ще задовго до Стокгольмської програми. Спочатку норми 

цивільного процесуального права ґрунтувалися на конвенціях, а вторинне 

законодавство у формі регламентів почало домінувати у Співтоваристві після 

набрання чинності Амстердамським договором у 1999 р., коли Раду було наділено 

новими законодавчими повноваженнями в цій сфері, що дало змогу відповідно до цієї 

«новоствореної правової компетенції» [150, 273] ухвалювати заходи, спрямовані на 

гармонізацію норм міжнародного цивільного процесуального права. 

А до змін у традиційному правилі, що «для судді рішення не має юридичної сили 

за межами національних кордонів» і що «ніхто не зобов’язаний приймати рішення 

іноземного суду як національне судове рішення» [151, 1], на початку спонукав 

перший вагомий документ у цій сфері, укладений 27 вересня 1968 р., – Брюссельська 

конвенція про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах [42]. І хоча в подальшому до неї неодноразово вносилися 

зміни, пов’язані з приєднанням нових держав – членів Євросоюзу до даної Конвенції, 

загалом вона визначала наявність довіри між Сторонами як належне. Крім того, 16 

вересня 1988 р. держави – члени ЄС і держави Європейської асоціації вільної торгівлі 

(ЄАВТ) уклали Луганську конвенцію про юрисдикцію та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах [152], аналогічну до тексту Брюссельської 

конвенції 1968 р. З 1997 р. ad hoc робоча група, що складалася з представників усіх 

держав – членів ЄС і держав – членів ЄАВТ щодо Луганської конвенції, проводила 
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паралельний перегляд даних конвенцій. Результати виконаної роботи стали основою 

Регламенту №44/2001 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах [111], затвердженого 22 грудня 2001 р., який 

скорочено називають Брюссельський регламент I. Попри зміни, внесені відповідно до 

тлумачень Суду ЄС, у науковій літературі відзначають, що новий Регламент у цілому 

збігається з Брюссельською та Луганською конвенціями [153, 89]. Згодом 

Брюссельський регламент I було ще доповнено Регламентом Ради №2201/2003 про 

юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у шлюбно-сімейних справах та у 

справах про відповідальність батьків (Регламент «Брюссель IIa») [154]. 

Стосовно Брюссельського регламенту I слід зазначити, що в п. 4 Преамбули 

Регламенту №44/2001 Рада ЄС зауважила, що згідно з принципами субсидіарності та 

пропорційності, встановленими ст. 5 ДЄС, цілі даного Регламенту не можуть бути 

досягнуті у повному обсязі державами – членами ЄС самостійно, отже прискорити 

процес досягнення поставлених цілей можна лише діями Співтовариства в цілому. 

Заходи щодо судового співробітництва, у тому числі Концепція взаємного 

визнання у цивільних та господарських справах, розглядаються як необхідні для 

стійкого функціонування внутрішнього ринку (пп. 1, 2 Преамбули). Концепція 

взаємного визнання та виконання розглядається також як спрямоване на уніфікацію 

колізійних норм та спрощення формальностей ключове завдання, метою якого є 

прискорення та спрощення процедури визнання та виконання судових рішень 

держав-членів (п. 2 Преамбули). 

Щодо змісту Регламенту, то більша частина його тексту визначає міжнародну 

підсудність держав – членів ЄС у цивільних і господарських справах, за винятком 

податкових, митних та адміністративних справ. 

Розмежування справ на цивільні та господарські здійснюватиметься, виходячи з 

характеру та предмета спору, таким чином, як зазначають А. Дешвуд, Р. Дж. Хакон та 

Р. Вайт, «характер суду або трибуналу, яким передано спір для розгляду та 

вирішення, не матиме вирішального значення» [155, 318]. Що по суті відповідає 

згадуваному в попередньому розділі даної дисертаційної роботи рішенню Суду ЄС у 

справі LTU Lufttransportunternehmen GmbH & Co. KG v. Eurocontrol [67]. 
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Для цілей цього Регламенту «судове рішення» означає будь-яке судове рішення, 

винесене судом або трибуналом держави – члена ЄС, незалежно від назви, включно з 

постановою, наказом, ухвалою або виконавчим листом, а також постановою про 

судові витрати, виданою службовцем суду. 

Щодо територіальної сфери, то навіть після того, як Регламент набрав чинності, 

ця сфера між Данією й іншими державами – членами ЄС і надалі регулювалася на 

основі Брюссельської конвенції. Адже відповідно до Протоколу №22, доданого до 

Договору про Європейський Союз і Договору про функціонування Європейського 

Союзу, ця держава не брала участі (opt-out) у заходах, що ухвалювалися Євросоюзом 

у цій сфері. Проте 19 жовтня 2005 р. було укладено договір між Європейським 

Співтовариством і Данією про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах, який було затверджено від імені ЄС Рішенням 

Ради 2006/325/ЄC [156] 27 квітня 2006 р., що поширило положення Регламенту 

№44/2001 і на цю країну. Сполучене Королівство та Ірландія, відповідно до 

Протоколу №21, доданого до Договору про Європейський Союз і Договору про 

функціонування Європейського Союзу, заявили про своє бажання брати участь в 

ухваленні та застосуванні цього Регламенту. 

Таке поступове розширення участі цих країн у заходах щодо судового 

співробітництва в цивільних справах у межах Євросоюзу має важливе значення не 

лише з погляду корисності для фізичних та юридичних осіб, задіяних у справах 

транскордонного змісту, а й з політичного погляду. Намагаючись знайти консенсус 

між різними правовими системами, ці держави підкреслюють важливість цього 

напряму співпраці й, отже, демонструють своє бажання йти в напрямі об’єднання 

положень свого національного законодавства задля підвищення ефективності 

судового захисту. А це свідчить про те, що інтереси осіб стають вищими за політичні 

амбіції та збереження усталених традиційних правил. До того ж, М. Фройденталь 

наголошує на правовому значенні таких opt-in, адже, реалізуючи європейські правові 

заходи у сфері правосуддя, ці держави «роблять свій внесок в особливий шлях до 

успіху європейського цивільного законодавства» [41]. 

Повертаючись до змісту Регламенту №44/2001, зазначимо, що Гл. III Регламенту 

значною мірою модифікована стосовно попередньої Конвенції; вона встановлює 
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правила визнання та приведення у виконання судового рішення. Зокрема, ст. 33 

запроваджує автоматичне визнання судового рішення, що ґрунтується на принципі 

взаємної довіри між судовими органами держав-членів і передбачає, що справа за 

жодних обставин не може бути відновлена та переглянута по суті в іншій державі ЄС. 

Судове рішення, що винесене в державі-члені і підлягає там виконанню на 

законній підставі, має бути виконане в іншій державі-члені, якщо воно, за 

клопотанням зацікавленої сторони, було визнано таким, що підлягає примусовому 

виконанню в цій державі-члені. Додаток V Регламенту містить сертифікат 

стандартної форми, що його повинен видати суд або компетентний орган у державі-

члені, де було винесене рішення. Він та копія рішення – єдині документи, що мають 

надаватися в цілях визнання або приведення у виконання рішення в іншій державі-

члені. Суд, який розглядає клопотання, обмежується розглядом того, чи дотримані 

передбачені Регламентом умови, і виносить рішення про примусове виконання. Тобто 

процедура екзекватури, передбачена Регламентом, є значно спрощеною і має доволі 

формальний характер. 

Таким чином, реформи у сфері визнання та виконання рухаються в напрямах, що 

були визначені у Повідомленні Комісії 1997 р. [157] та Програмі Ради 2001 р. [65]. І 

хоча передбачена цим Регламентом процедура все-таки залишила елементи 

екзекватури, тепер вона стала більш формальною та стандартизованою. Проте 

недоліком, який може ускладнити для заявника процедуру визнання та виконання, 

залишається те, що національні процесуальні правила та конституційні стандарти в 

державах виконання залишаються різними. У юридичній практиці було також 

відзначено, що можливість подання апеляції на рішення за клопотанням про 

виконання судового рішення, виданого в іншій державі-члені, у країні виконання, що 

передбачена ст. 43 Регламенту (у Брюссельській конвенції було майже аналогічне 

положення, передбачене у ст. 30), дає змогу mala fide (недобросовісним) боржникам 

перешкодити виконанню рішення, винесеного проти них [158, 475]. 

Загалом, успішність Регламенту №44/2001 як інструменту регулювання 

транскордонних справ відзначають як у Комісії, так і серед практиків [159]. Комісія 

відзначила результативну адаптацію такої системи судового співробітництва до 

нових викликів сучасного комерційного життя та до мінливого інституційного 



86 

середовища (від міжурядового співробітництва до інструментів європейської 

інтеграції). У науковій літературі відзначають всеосяжність викладеної схеми 

визнання та виконання судових рішень, її організаційну строгість та ієрархічність, 

засновану на принципах правової визначеності, передбачуваності та взаємної довіри 

[46, 15; 160; 161, 10], а О. Захарія називає цей Регламент «королем» законодавства 

Співтовариства щодо транскордонних цивільних та господарських розглядів у межах 

правового простору ЄС [162, 157–158]. 

Попри відсутність систематичного збирання статистики про застосування 

згаданого Регламенту, завдяки частковій інформації з центральних баз даних 

міністерств юстиції у деяких державах-членах, прямим контактам із суддями в 

останніх, інтерв’ю з іншими зацікавленими сторонами, комерційним та науковим 

базам даних, а також публікаціям у юридичній літературі Комісія зробила висновок 

[159], що Регламент застосовується переважно в економічних центрах та 

прикордонних регіонах. Норми про юрисдикцію, як правило, застосовуються у 

відносно невеликій кількості випадків, у межах від менш ніж 1% усіх цивільних справ 

до 16% у прикордонних районах. Норми про визнання та приведення у виконання 

застосовують частіше, але Комісії не вдалося отримати вичерпні дані щодо кількості 

рішень про примусове виконання, виданих судами. Цифри варіюються від дуже 

низьких (приміром, 10 рішень у 2004 р. в Португалії) до високих (наприклад, 420 

рішень у 2004 р. в Люксембурзі), і знову пік – у прикордонних регіонах (наприклад, 

301 рішення в судах м. Траунштайна в Німеччині, розташованого поруч з 

австрійським кордоном). 

У зв’язку з успішністю Регламенту №44/2001 ЄС почав рухатися далі в цьому 

напрямі співпраці, і в грудні 2012 р. в Офіційному журналі Європейського Союзу 

(OJEU. 20.12.2012, L 351/1) був опублікований текст нового Регламенту №1215/2012 

Європейського парламенту та Ради від 12 грудня 2012 р. про юрисдикцію, визнання 

та виконання судових рішень у цивільних та господарських справах (перероблене 

видання) [163] (скорочено його називають Регламент «Брюссель I» (нова редакція), 

затверджений Радою ЄС 6 грудня 2012 р, який замінює правила Регламенту №44/2001 

(«Брюссель I») і почав застосовуватися з 10 січня 2015 р. 
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Новий Регламент повністю скасовує процедуру отримання рішення про 

примусове виконання, тобто передбачає повне скасування екзекватури у цивільних та 

господарських справах, на які він поширюється. У результаті набрання чинності цим 

Регламентом позивачеві після отримання судового рішення достатньо одержати в 

суді, що виніс це рішення, сертифікат про набрання останнім чинності, форма якого 

передбачена в Додатку I Регламенту, а після цього направити копію рішення, яке 

підлягає виконанню, та сертифікат у відповідний виконавчий орган держави-члена. 

Таке розширення співробітництва обґрунтовано в п. 26 Преамбули нового 

Регламенту, а саме: наявність у Союзі взаємної довіри у здійсненні правосуддя 

виправдовує існування принципу, згідно з яким рішення, винесені в державі-

учасниці, мають визнаватися в усіх державах-учасницях без звернення до спеціальної 

процедури. Крім того, прагнення зменшити строки і вартість транскордонних спорів 

вимагає скасування рішення про примусове виконання перед виконанням у 

запитуваній державі-члені. Відповідно, будь-яке рішення, винесене судами однієї 

держави-члена, має розглядатись як таке, що було винесене в запитуваній державі-

члені. 

Очевидно, що застосування нових правил істотно зменшить як строки стягнення, 

так і його вартість. За прогнозами, річна економія стягувачів від скасування між 

країнами ЄС процедури визнання рішень становитиме близько 48 млн євро [164]. 

Крім цього, для певних категорій справ діють окремі порядки визнання та 

виконання судових рішень, винесених в іншій державі – члені ЄС. Для спрощення та 

прискорення транскордонних справ, а також для полегшення подання претензії проти 

відповідача в іншій державі-члені Євросоюз погодив такі процедури: 

1. Європейське виконавче провадження для неоскаржуваних позовів (Регламент 

№805/2004) – процедура отримання сертифікату, що супроводжує національне судове 

рішення в цивільних та господарських справах, мирову угоду, укладену в судовому 

порядку або автентичний документ, який дає можливість цим актам бути 

приведеними у виконання в іншій державі – члені ЄС без підтвердження їх законності 

в останній, що значно зменшує затримки і витрати, які виникали б при використанні 

процедури підтвердження законності судового рішення в іншій державі – члені ЄС. 
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Згадана процедура застосовується щодо вимог, які не оскаржуються і стосовно яких 

національний суд уже постановив рішення про стягнення заборгованості. 

2. Європейський платіжний ордер (Регламент №1896/2006) – сертифікат, що 

видається за певною процедурою, яка ґрунтується на стандартних формах задля 

швидкого та ефективного відновлення неоскаржуваних транскордонних грошових 

вимог. 

3. Європейська процедура врегулювання спорів з невеликою ціною позову 

(Регламент №861/2007) – спрощений процес розгляду транскордонних судових 

позовів з невеликою ціною (вартість якого не перевищує 2000 євро) у цивільних та 

господарських справах, що, як правило, здійснюється в порядку письмової 

процедури, заснованої на стандартних формах. 

Ще 18 квітня 2002 р. Комісія запропонувала створити європейський порядок 

виконання для неоскаржуваних позовів (ЄВП НП) [165]. Проте робота в цьому 

напрямі була повільнішою, ніж в інших заходах, здійснених у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах. Це було пов’язано з тим, що виконавчий 

порядок був новим оригінальним інструментом, який передбачав скасування 

екзекватури. 

Після попередньої роботи 21 січня 2005 р. Парламент і Рада прийняли в межах 

правил процедури спільного ухвалення рішень Регламент №805/2004 про створення 

Європейського виконавчого провадження для неоскаржуваних позовів [166], що його 

почали застосовувати з 21 жовтня 2005 р. Він базувався на п. а) ст. 65 

Амстердамського договору, відповідно до якого заходи, що ухвалюються в цій сфері, 

мають включати «поліпшення та спрощення … визнання та виконання рішень у 

цивільних та господарських справах». Проте деякі правники «з цим не погоджуються, 

зауважуючи, що заходи, які повністю скасовують процедуру екзекватури, виходять за 

рамки просто поліпшення і спрощення, а тому не можуть підпадати під цей підпункт» 

[52, 154]. Також, оскільки Договір передбачав, що всі заходи мають бути необхідними 

для належного функціонування внутрішнього ринку, а Регламент «Брюссель I» не 

усунув усіх перешкод на шляху вільного руху судових рішень, Європейське 

виконавче провадження було потрібне як факультативна процедура визнання та 

виконання судових рішень до Регламенту №44/2004. 
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Загалом сфера застосування ЄВП НП лімітована так само, як і в Регламенті 

«Брюссель I». Крім того, цей порядок може застосовуватися тільки до вимог, що не 

оскаржуються боржниками. 

Суди, уповноважені розглядати справи у цілковитій відповідності з 

мінімальними процесуальними вимогами, при задоволенні позову видають 

стандартизований сертифікат про Європейське виконавче провадження, який 

свідчить, що справа ретельно вивчена і вердикт стосовно неї винесено. Тобто 

основою ЄВП НП є сертифікат, який дає можливість судовим рішенням, мировим 

угодам, укладеним у судовому порядку, а також автентичним документам щодо 

неоскаржуваних позовів бути визнаними і виконаними автоматично в іншій державі 

без проміжних процедур. 

Кредитор повинен надати органам, відповідальним за виконання рішення: копію 

судового рішення; копію сертифікату про Європейське виконавче провадження; у разі 

потреби – переклад сертифікату офіційною мовою держави-члена, де виконується 

рішення, або іншою мовою, прийнятною для цієї держави. 

Цей Регламент застосовується в усіх державах-членах, за винятком Данії. Тому 

кредитори з Данії не можуть отримати такий сертифікат у цїй країні і кредитори з 

інших країн не можуть отримати такий сертифікат стосовно боржника, який має 

доміцилій у Данії. 

Незважаючи на те, що згаданий Регламент створив безпрецедентний тип 

законодавства у сфері транскордонного виконання, він не скасовує попередніх угод 

або заходів. Він не конфліктує із законодавством Співтовариства, а, навпаки, 

доповнює Регламент №44/2001. Наприклад, якщо кредитор не може використати 

процедуру ЄВП НП через неможливість виконати мінімальні процесуальні вимоги, 

він може визнати та виконати рішення в іншій державі, використовуючи процедуру, 

передбачену в Регламенті «Брюссель I», оскільки в жодному документі не 

передбачений обов’язок кредитора використовувати ЄВП НП. 

Однак з тієї самої причини можуть виникнути певні проблеми. Приміром, 

кредитор отримує сертифікат відповідно до Регламенту №1215/2012 та одночасно 

заявляє про отримання сертифікату про Європейське виконавче провадження в 

державі, яка винесла рішення. Такі випадки призведуть до різних виконавчих 
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проваджень у тій самій справі. Існує думка, що це не спричинить ефекту lis pendens27 

передбаченого в ст. 29 Регламенту №1215/2012, результатом якого може бути 

призупинення розгляду справи. Це обґрунтовується тим, що яке саме рішення слід 

виконувати, має бути заново оцінено в державі, де воно виконуватиметься [52, 162]. 

Так, за заявою боржника примусове виконання за процедурою Регламенту №805/2004 

має бути призупинене компетентним судом держави – члена ЄС, у якій судове 

рішення підлягає виконанню, якщо судове рішення, затверджене як сертифікат про 

Європейське виконавче провадження, суперечить раніше винесеному рішенню в 

будь-якій іншій державі – члені ЄС або третій країні за умов, що передбачені в ст. 21 

Регламенту №805/2004. Так само й згідно зі ст.ст. 45 та 46 Регламенту №1215/2012 за 

заявою відповідної сторони може бути відмовлено у визнанні чи виконанні, якщо 

судове рішення суперечить рішенню, раніше ухваленому в іншій державі-члені або в 

третій крані стосовно тих самих сторін і з тих самих підстав позову. 

Результати дії цього Регламенту важко оцінити, оскільки сам він не передбачав 

підготовку доповіді щодо його застосування. Проте можна припустити, що, оскільки 

ЄС розширив співпрацю відносно скасування екзекватури у новому Регламенті 

№1215/2012, ці заходи були успішними. 

Крім того, 12 грудня 2006 р. Рада ЄС ухвалила Регламент №1896/2006 [167], що 

засновує Європейський платіжний ордер. Цей Регламент набрав чинності 12 грудня 

2008 р. і дозволяє кредиторам стягувати вимоги по неоскаржуваних грошових 

вимогах у цивільних та господарських справах у судах держав – членів ЄС відповідно 

до єдиної процедури європейського порядку здійснення платежів, що діє на основі 

стандартних форм. Існування такої єдиної процедури допомагає пришвидшити та 

зробити ефективнішим відновлення простроченої заборгованості шляхом вільної 

циркуляції європейських платіжних ордерів у державах-членах за допомогою 

встановлення мінімальних стандартів, дотримання яких робить непотрібними будь-

які проміжні процесуальні дії у державі-члені, де примусово виконується рішення, до 

його визнання та примусового виконання. 

                                                           
27 lis (alibi) pendens – наявність декількох судових розглядів, розпочатих з тієї самої підстави між тими самими 
сторонами в судах різних держав – членів ЄС. 
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Ця процедура, схожа на попередньо описану, застосовується до цивільних та 

господарських транскордонних справ незалежно від характеру суду або трибуналу, 

проте не потребує отримання рішення від національного суду. Процедура 

починається після того, як заявник подає заяву відповідної форми про видачу ЄПО до 

суду. Причому не потрібно додавати жодних доказів – просто слід детально описати 

та обґрунтувати свої вимоги. Перевіривши заяву на відповідність усім вимогам, суд 

протягом 30 днів видає ЄПО. Ця процедура не передбачає судового слухання; вона є 

письмовою, окрім випадку, якщо ЄПО оскаржується: тоді може бути проведено 

судове засідання відповідно до звичайних національних правил цивільного 

судочинства. А якщо відповідач протягом зазначеного часу (не більш як 30 днів) не 

надає заперечення, ЄПО набирає чинності. Цікаво зазначити, що заява приймається 

не тільки у письмовій формі, а й за допомогою інших засобів комунікації, включно з 

електронними (такими як електронна пошта), прийнятими в державі-члені 

походження. Відповідач, бажаючи, щоб ордер був виконаний в іншій країні – члені 

ЄС, надає виконавчим органам копію ЄПО, що видається судом походження, та 

офіційний його переклад державною мовою виконуючої країни – члена ЄС. Таким 

чином, створення єдиної для всіх держав-членів процедури стягнення 

заборгованостей зводить до мінімуму необхідність учасників таких судових розглядів 

знайомитися з іноземними нормами національного цивільного процесу держави, у 

якій запитується виконання. 

Слід зауважити, що ст. 3 визначає, що для того, аби справа вважалася такою, що 

відповідає цілям даного Регламенту, щонайменше одна зі сторін повинна мати 

доміцилій або місцезнаходження в державі-члені, крім тієї, де розташований 

компетентний суд, до якого подається заява. А це свідчить про те, що отримання 

платіжного ордера в деяких випадках можливе і для кредиторів, які не мають 

доміцилію чи місцезнаходження в державі – члені ЄС. Для подання заяви достатньо, 

аби їх мав боржник, адже умови, передбачені ст. 3 Регламенту №1896/2006, пов’язані 

зі сторонами, а не з державою. Крім того, заяву про видачу ЄПО можна подати і 

проти заявника, який не має доміцилію чи місцезнаходження у державі – члені ЄС, 

тобто постійно або зазвичай проживає чи перебуває за межами Євросоюзу. Для цього 

достатньо, щоб кредитор мав доміцилій чи місцезнаходження в іншій державі-члені, 
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крім тієї, де розташований компетентний суд, відповідно до національного 

законодавства якої подається заява. Наприклад, у разі, якщо боржник – юридична 

особа, у якої місце реєстрації, розташування органу управління та місце здійснення 

діяльності не в державі – члені ЄС (тобто відповідно до ст. 60 Регламенту №44/2001 – 

доміцилій компанії або іншої юридичної особи), кредитор, що має доміцилій в одній 

із держав-членів, може подати таку заяву до англійського суду. Адже суди Англії 

можуть поширювати свою юрисдикцію і на справи за участю іноземних фізичних та 

юридичних осіб, які мають місцезнаходження за межами цієї країни [168]. Так, 

відповідно до п. 7 припису №11 Правил Верховного суду Англії та Уельсу 1983 р. 

[169], де зазначено випадки, у яких іноземному відповідачеві, що не перебуває на 

території Англії, може бути вручено судові документи, передбачено, серед інших, 

таку ситуацію, за якої пред’являється вимога з метою вплинути на договірні 

відносини чи на відшкодування збитків, або отримати іншу компенсацію у зв’язку з 

порушенням договору, за умови, що договір був укладений у межах юрисдикції чи 

був укладений агентом, що діяв або перебував у межах англійської юрисдикції від 

імені принципала28, який здійснює свою діяльність чи має місцезнаходження за 

межами цієї юрисдикції. 

Таким чином, якщо у позивача вже є судове рішення про заборгованість 

боржника, то вигідніше використовувати процедуру, передбачену Регламентом 

№805/2004, якщо немає – Регламентом №1896/2006. Адже різниця в процедурах 

Європейського виконавчого провадження та видачі Європейського платіжного ордера 

полягає в тому, що перша з них потребує спочатку проходження національної 

процедури, тобто видачі судового рішення проти боржника, і тільки після цього стає 

можливою видача ЄПО (тобто європейська процедура), а в процедурі видачі ЄПО 

немає потреби в національній процедурі: вона є європейською від самого початку. 

Доповідь з оцінкою процедури видачі Європейського платіжного ордера та її 

вплив на кожну державу-члена Комісія представила з дворічною затримкою, у жовтні 

2015 р. [170]. Загалом було констатовано відсутність значних юридичних та 

практичних проблем при використанні цієї процедури. За наявною інформацією у рік 

                                                           
28 Принципал (від лат. principalis – перший, головний) – особа, від імені і на користь якої діє агент (представник, 
посередник). Тобто в даному разі мається на увазі боржник. 
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всіма судами держав-членів приймається близько 12 000–13 000 заяв про видачу 

ЄПО. Конкретно по країнах цифри різняться. Так, у Німеччині та Австрії за 2012 р. 

суди отримали понад 4000 заяв, в Естонії – лише 6, а на Мальті – взагалі 1. Таким 

чином, у більшості держав-членів процедуру було застосовано у відносно невеликій 

кількості випадків і переважно компаніями (лише 6% громадян-респондентів чули 

про існування ЄПО). Наразі єдині пропоновані Комісією зміни стосуються набрання 

чинності Регламентом №861/2007 [171] і передбачають внесення змін до ст. 17 

Регламенту №1896/2006 з метою надання сторонам у разі оскарження заяви про 

видачу Європейського платіжного ордера доступу до Європейської процедури 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову, якщо спір підпадає під сферу дії 

Регламенту №861/2007. Тобто пропонуються два варіанти продовження судового 

розгляду в разі подання заперечення проти видачі ЄПО в компетентних судах 

держави-члена походження: а) будь-яка відповідна спрощена процедура, зокрема 

процедура, передбачена в Регламенті №861/2007, або б) звичайний цивільний процес. 

І, нарешті, останньою процедурою взаємного визнання рішень у цивільних та 

господарських справах є Європейська процедура врегулювання спорів з невеликою 

ціною позову (Регламент №861/2007), яка є ще однією альтернативою можливостям, 

що існують у межах національного законодавства держав-членів. Після того як на 

зустрічі Ради ЄС у Тампере 15 і 16 жовтня 1999 р. Рада ЄС запропонувала Комісії 

зробити пропозицію про подальше скорочення проміжних заходів для визнання та 

виконання судових рішень у запитуваній державі, 20 грудня 2002 р. Комісія 

затвердила Зелену книгу про Європейський платіжний ордер та заходи зі спрощення і 

прискорення провадження у справах з невеликою ціною позову [172]. Ця Зелена 

книга поклала початок обговоренню можливих заходів щодо спрощення та 

прискорення судочинства у даних справах, результатом якого стало ухвалення 11 

липня 2007 р. Регламенту №861/2007 про заснування Європейської процедури 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову [173], що набрав чинності 1 січня 

2009 р. Ця процедура застосовується до цивільних та господарських справ, вартість 

позову у яких не перевищує 2000 євро, щодо як майнових, так і немайнових вимог. 

Загалом, хоча поняття «невелика ціна» або «дрібні претензії» (small claims) 

вказує на цивільну справу, де грошова вартість позову є відносно низькою (вартість 
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варіюється залежно від держави-члена) [66], у процедурі, передбаченій даним 

Регламентом, це посилання має суто доктринальний характер, а на практиці 

законодавчо встановлено конкретну суму, у разі перевищення якої справа не може 

розглядатися відповідно до цієї процедури. Тобто згідно з Регламентом №861/2007 

«дрібні претензії» – це справи, що стосуються сум до 2000 євро, без урахування 

відсотків, витрат і виплат, які відшкодовуються (на той час, коли форма претензії 

отримана компетентним судом). Рішення, винесені в межах даної процедури, є 

визнаними і виконуються в інших державах-членах без оголошення приведення у 

виконання.  

Аби подати відповідний позов, заявник заповнює стандартну форму претензії 

(форма, передбачена в Додатку I до Регламенту) з докладним описом претензій, 

зазначає необхідну суму та інші передбачені в Додатку дані і подає позов до 

компетентного суду відповідно до підсудності (що визначається згідно з Регламентом 

№44/2001) за допомогою будь-яких засобів зв’язку, прийнятних для держави-члена, у 

якій подається позов (наприклад, за допомогою факсу або електронної пошти). 

Отримавши належним чином заповнений бланк претензії, суд готує стандартну 

форму відповіді (форма В, Додаток III). Це, разом із копією позовної заяви та 

супровідними документами (якщо такі є), протягом 14 днів надсилається 

відповідачеві поштою, рекомендованим листом з повідомленням про отримання. 

Відповідач має 30 днів, щоб підготувати й повернути відповідь, починаючи від дати 

вручення форми для відповіді. Будь-який зустрічний позов, поданий відповідачем (за 

відповідною формою), направляється позивачу тим самим способом, яким первісний 

позов надсилався відповідачу. Якщо сума зустрічного позову перевищує 2000 євро, і 

позов, і зустрічний позов розглядатимуться згідно з відповідним процесуальним 

правом, застосовуваним у державі-члені, у якій прийнято позов (а не відповідно до 

Європейської процедури врегулювання спорів з невеликою ціною позову).  

Суд може також запитати додаткові документи, необхідні для розгляду справи, 

вивчати докази, у тому числі в разі потреби звернутися до свідчень експерта або 

закликати сторони до усного слухання. Таке слухання може бути проведене шляхом 

відеоконференції або іншим комунікаційним способом. У межах 30 днів з моменту 

проведення судового засідання або отримання вичерпної інформації, необхідної для 
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винесення рішення, суд виносить відповідний вирок, навіть якщо сторони не 

відповідають вчасно (протягом 30 днів). Рішення визнаються і виконуються в інших 

державах-членах і не можуть бути переглянуті по суті в державі виконання рішення. 

За вимогою однієї зі сторін, суд, без будь-яких додаткових витрат, видає сертифікат 

за формою Г (Додаток IV), що містить судове рішення, винесене відповідно до 

Європейської процедури врегулювання спорів з невеликою ціною позову (п. 2 ст. 20 

Регламенту). 

Виконання судового рішення регулюється законодавством держави-члена, у якій 

судове рішення виконується. Сторона, що вимагає виконання. пред’являє копію 

оригіналу судового рішення, а також сертифікат (Форма Г), перекладені 

кваліфікованим фахівцем мовою чи однією з мов цієї держави. Причому сторонам не 

потрібно мати уповноваженого представника або поштову адресу в згаданій державі. 

Таким чином, процедура, визначена згаданим Регламентом, явно спрощує 

процес розгляду спорів з невеликою ціною позову. Крім того, оскільки вона 

ґрунтується переважно на обміні процесуальними документами й не вимагає 

обов’язкової наявності у сторін адвокатів чи інших фахівців у галузі права, це 

зменшить витрати та прискорить розгляд відповідних позовів. 

Проте, незважаючи на це, зазначена процедура має недоліки, з якими можуть 

зіткнутися як позивачі, так і судові органи держав-членів (втім, це стосується і раніше 

описаної процедури видачі ЄПО). Для позивачів певною перепоною може бути 

заповнення форм, доданих до регламентів. Наприклад, не кожний заявник зможе 

самостійно без складнощів правильно визначити юрисдикційні підстави для подачі 

заяви до відповідного суду та відзначити їх у стандартній формі заяви. Адже, як уже 

зазначалося, процедура видачі сертифікату щодо процедури врегулювання спорів з 

невеликою ціною позову починається компетентним судом відповідно до Регламенту 

№44/2001, положення якого можуть бути не завжди зрозумілими для особи, що не 

володіє певними знаннями. І хоча Регламент №861/2007 передбачає надання судом 

практичної допомоги заявникам, у тому числі в заповненні форм та інших 

процесуальних питань, на практиці, як було зазначено на одній з міжнародних 

дослідницьких конференцій [174, 13–14], ефективна система надання інформації в 

державах-членах відсутня. Також ця вимога, визначена в Преамбулі Регламенту 
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№861/2007 та положенні ст. 12 (у якій повторно зазначено, що суд чи трибунал, у разі 

потреби, повинен проінформувати сторони щодо процесуальних питань), вносить 

додаткові обов’язки до традиційно укоріненої системи національних судів держав-

членів. А це, разом із передбаченим рівнем технічного оснащення суду, необхідного 

для ефективної реалізації зазначених процедур, може призвести до фрагментації 

судових систем і, відповідно, до певної дискримінації щодо легкості та швидкості 

захисту прав заявників. Адже наскільки ці вимоги будуть реалізовані, залежить не 

тільки від наявності матеріальних ресурсів окремої держави-члена, необхідних для 

модернізації судів, а й від якості підготовки, а отже й роботи, судового персоналу 

кожного окремого суду, рівня знань та правової культури стосовно наданих 

повноважень. Таким чином, зменшене навантаження на заявників задля полегшення 

їм доступу до правосуддя переноситься на користь суддів та судового персоналу, що 

може негативно вплинути як на швидкість окремих судових розглядів, так і на 

завантаженість усієї судової системи держав-членів. 

Ґрунтуючись на дослідженнях Європейського центру із захисту прав споживача 

(ЄЦЗПС) 2012 р. [175] та Євробарометру 2013 р. [176], можна підсумувати певну 

статистику застосування згаданого Регламенту. Оскільки процедура застосовується 

до цивільних та господарських справ, вартість позову у яких не перевищує 2000 євро, 

то найчастіше її застосовують споживачі, які здійснюють покупки за кордоном, а це, 

згідно з даними Євробарометру, майже 30% споживачів держав – членів ЄС. 

Причому 11% опитаних при здійсненні таких покупок стикалися з проблемами 

різного роду. Проте лише один із 10 європейців чув про Європейську процедуру 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову і лише 1% використовував її. Також 

Євробарометр показує, що дві третини тих, хто використовував цю процедуру (67%), 

у цілому були задоволені, 13% – незадоволені, 17% повідомили, що суд не був добре 

обізнаний з цією процедурою, 16% зіткнулися з труднощами при заповненні форм, 

10% звернулися по допомогу в заповненні заяви, але не отримали її. 

Так само не надто позитивна ситуація складається і в судах. Основною 

проблемою, за даними ЄЦЗПС, є недостатня обізнаність суддів і відсутність 

інформативної допомоги позивачам. За статистикою, 47% суддів держав-членів не 

знають про наявність можливості застосування цієї процедури. Як наслідок, велика 
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кількість судів не в змозі забезпечити ефективну допомогу громадянам відповідно до 

ст. 11 Регламенту №861/2007, що передбачає обов’язок держав-членів гарантувати 

сторонам отримання практичної допомоги при заповненні форм та бланків. Тому в 

деяких державах-членах виникали ситуації, коли позивачів, які бажали розпочати 

процедуру врегулювання спорів з невеликою ціною позову, переконували 

використовувати процедуру ЄПО тільки тому, що судді не були обізнані з 

процедурою, передбаченою Регламентом №861/2007. 

Також у 41% судів відсутні необхідні форми, а 23% держав-членів повідомили, 

що такі форми та необхідна інформація доступні тільки в Інтернеті. Відповідно, 41% 

держав-членів повідомили, що у них відсутнє сприяння зацікавленим сторонам. 

Тобто не виконується положення Регламенту №861/2007, відповідно до якого 

працівники судів надають інформаційну підтримку з процесуальних питань, а 

держави – члени ЄС повинні гарантувати, що сторони зможуть отримати практичну 

допомогу при заповненні форм, а це може призвести до зменшення випадків 

використання цієї процедури. Не завжди, наприклад, є у наявності інформація про 

судові витрати та способи їх оплати. Тому потенційний позивач вимушений 

витрачати час для самостійного її пошуку, що ускладнює прийняття обґрунтованого 

рішення про те, використовувати цю процедуру чи ні. 

До того ж, є проблеми у збиранні статистичних даних. 47% держав-членів були 

не в змозі надати дані про кількість справ, розглянутих за цією процедурою. 24% 

повідомили, що з 2009 р. було розпочато 1–5 справ, 12% – понад 5, 17% зазначили, 

що станом на 2012 р. узагалі не мають жодного випадку використання цієї процедури. 

Отже, можна зробити висновок, що застосування Європейської процедури 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову у державах-членах перебуває на 

досить низькому рівні. Це спричинено необізнаністю щодо наявності такого 

інструменту як серед громадськості, так і серед працівників судових систем, а також 

нерозумінням того, як має здійснюватися ця процедура. Хоча остання, поза сумнівом 

є ефективною, адже серед респондентів, які її використовували, дві третини були 

задоволені (67%) і в 97% отримане рішення було успішно виконано [176], загальна 

кількість розглянутих справ є дуже низькою.  



98 

Відповідно до Звіту Комісії Європейському парламенту, Раді та Європейському 

економічному і соціальному комітету щодо застосування Регламенту №861/2007 про 

заснування Європейської процедури врегулювання спорів з невеликою ціною позову 

[177], вважається, що ця процедура сприяла прискоренню розгляду транскордонних 

судових процесів «дрібних претензій» у ЄС. Вона знизила витрати в таких спорах до 

40% і тривалість судових розглядів з 2 років 5 місяців до середньої тривалості в 5 

місяців. Проте використання цієї процедури на кінець 2013 р. все ж таки досить 

обмежене порівняно з кількістю потенційних випадків. Кількість заяв значно 

відрізняється між державами-членами (3 заяви в Болгарії та 1047 заяв в Іспанії за 2012 

р.). Однак з моменту набрання чинності згаданим Регламентом у 2009 р. число заяв, 

відповідно, постійно зростає. Низьку кількість позовів імовірно можна обґрунтувати 

тим, що, за даними Євробарометру [176, 68], 86% громадян ЄС ніколи не чули про 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову. Відтак потенційні заявники, зокрема 

– споживачі, або відстоюють свої претензії за допомогою національних процедур, або 

взагалі не пред’являють позовів. 

Таким чином, попри переваги процедури врегулювання «дрібних претензій», 

передбаченої Регламентом №861/2007, вона все ще мало відома і залишається 

недостатньо використовуваною. У зв’язку з цим Комісія з метою додаткового 

поліпшення цього Регламенту, в інтересах споживачів і підприємств, у листопаді 2013 

р. подала пропозицію про його перегляд [171]. У ній, зокрема, пропонувалося 

розширити сферу застосування Регламенту до транскордонних справ вартістю позову 

до 10 000 євро, розширити визначення «транскордонні справи» задля спорів, що 

мають транскордонний елемент, за участю сторін, зареєстрованих у тій самій 

державі-члені (приклади таких справ містять випадки, коли місце виконання договору 

– в іншій державі-члені, приміром – договір оренди заміського будинку, 

розташованого в іншій державі-члені, або місце виникнення події, що призвела до 

збитків в іншій державі-члені: наприклад, коли сторони є учасниками автомобільної 

аварії у регіоні, розташованому в іншій державі-члені) та включення накладення на 

суди зобов’язання використовувати відеоконференції, телеконференції та інші засоби 

телекомунікації для проведення усних слухань і збирання доказів. Наразі ухвалені 

зміни [178] врахували лише пропозиції щодо використання дистанційних засобів 
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зв’язку з метою проведення слухань й отримання доказів та розширили сферу 

застосування процедури до справ з вартістю позову 5000 євро. Ці та інші поправки, 

що зроблять процедуру врегулювання спорів з невеликою ціною позову більш 

швидкою та дешевою, почнуть застосовуватися з 14 липня 2017 р. 

Той факт, що на необхідність у підвищенні вартості позову було звернено увагу 

й у Звіті про громадянство ЄС «Громадяни ЄС: ваші права, ваше майбутнє» [179], де 

зазначено, що претензії громадян до Комісії показують, що існує потреба у 

вдосконаленні наявного Регламенту, дає підстави вважати, що Європейська 

процедура врегулювання спорів з невеликою ціною позову і надалі зазнаватиме 

багатьох нововведень. 

Дивлячись у майбутнє, слід звернути увагу і на вже згадуваний Регламент 

№1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах (перероблене видання). Три спеціальні процедури – 

Європейське виконавче провадження, Європейський платіжний ордер та Європейська 

процедура врегулювання спорів з невеликою ціною позову – містять елементи 

скасування екзекватури для визнання судових рішень, винесених за цими 

спрощеними процедурами, і запроваджують три сертифікати про виконання, що не 

залежать від національного процесуального законодавства. Таким чином, оскільки 

Регламенти №805/2004, №1896/2006 та №861/2007 уже створили «систему прямого 

виконання зі спеціальною процедурою судового розгляду» [180, 578], після набрання 

чинності новими правилами визнання та виконання судових рішень правила цих 

процедур перетинаються з Регламентом №1215/2012. А наявність різних регламентів 

ускладнить роботу заявникам, змушуючи їх вивчити всі існуючі правила визнання та 

виконання судових рішень для правильного вибору необхідних норм у конкретній 

справі. Попри це, Комісія планує і надалі надавати сприяння в практичній реалізації 

та зміцненні цих процедур. Адже Регламент «Брюссель I» (нова редакція) не замінює 

додаткових переваг спрощуючих процедур, оскільки вони встановлюють 

передбачувані, швидкі й прості порядки пред’явлення претензій. І навіть, незважаючи 

на те, що процедури визнання та виконання у спеціальних процедурах та Регламенті 

№1215/2012 не мають значних відмінностей, положення вже існуючих процедур 

інколи більш спрощені. До прикладу, Форма Д Європейської процедури 
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врегулювання спорів з невеликою ціною позову (Регламент №861/2007) являє собою 

спрощену версію Додатка I Регламенту №1215/2012. 

На додачу до цих процедур у ЄС ухвалено низку регламентів та директив, що 

полегшують розгляд транскордонних справ. Одним із таких документів була ухвалена 

ще 1997 р. Конвенція про передачу в державах – членах Європейського Союзу 

судових та позасудових актів у цивільних та господарських справах. Проте до 

набрання чинності Амстердамським договором її так і не було ратифіковано. 4 травня 

1999 р., через три дні після того, як Амстердамський договір набрав чинності, 

Комісія, взявши за основу цю Конвенцію, ухвалила пропозицію для Директиви Ради 

про передачу в державах-членах судових і позасудових документів у цивільних та 

господарських справах [181]. Ця пропозиція стала першою ініціативою Комісії у 

сфері судового співробітництва в цивільних справах, після того як Амстердамський 

договір відніс цю сферу до компетенції Співтовариства. У 1999 р. ЄП у Доповіді 

щодо пропозиції Ради [182] зазначив, що тип такого документа має бути змінений на 

регламент, оскільки саме такий акт відкриє можливості для швидшої та одноріднішої 

реалізації законодавства Співтовариства. У результаті 29 травня 2000 р. було 

ухвалено Регламент про передачу документів №1348/2000, згодом замінений 

Регламентом №1393/2007 від 13 листопада 2007 р. [183] про передачу судових та 

позасудових документів у цивільних та господарських справах, що набрав чинності 

13 листопада 2008 р.29. 

Потреба в регламентації цієї сфери зумовлена тим, що різні правила передачі 

документів у державах-членах спричиняють певні складнощі, що можуть призвести 

до технічних помилок, які можуть бути використані стороною з метою підірвати 

судовий розгляд. Тому для забезпечення та захисту законних інтересів сторін 

правильне вручення документів має фундаментальне значення в процесі судового 

                                                           
29 Цей Регламент застосовується до всіх держав – членів ЄС, включно з Данією. Ще 1 липня 2007 р. набрала чинності 
Угода між Європейським Співтовариством та Королівством Данія про передачу судових та позасудових документів у 
цивільних або господарських справах (Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the 
service of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters / Official Journal of the European Union L 
300/55 of 17.11.2005), яка стосувалася Регламенту №1348/2000 і у якій зазначалося, що кожного разу при ухваленні 
змін до Регламенту Ради №1348/2000 Данія повинна інформувати Комісію про своє рішення імплементувати чи ні 
зміст поправок. Відповідно до цього положення після ухвалення Регламенту №1393/2007 Данія повідомила Комісію 
про своє рішення реалізувати зміст останнього, створивши таким чином у цьому питанні взаємні зобов’язання між 
Данією і Співтовариством (Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the service of 
judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters // Official Journal of the European Union L 331/21 of 
10.12.2008). 



101 

розгляду. Виникає потреба у створенні з цією метою єдиних правил, які створять 

більш гнучку та швидку процедуру передачі документів, засновану на новітніх 

технічних засобах зв’язку, що дадуть змогу захистити інтереси адресата. 

Відповідно до цього Регламенту, кожна держава – член ЄС призначає державних 

посадових осіб, уповноважені органи або інших осіб, відповідальних за передачу та 

отримання судових і позасудових документів, що передаються з іншої держави – 

члена ЄС (або вручаються в іншій державі-члені). Ці органи або інші відповідальні 

особи іменуються «агентство з передачі» та «агентство з отримання». Кількість таких 

агентств не регламентована. У більшості держав було призначено цілу низку таких 

агентств з отримання та передачі; наприклад, у Німеччині всі судові пристави або всі 

суди першої інстанції – такі як Amtsgerichte (місцеві суди) – мають спеціалізованих 

співробітників, що займаються передачею документів. Проте в деяких країнах було 

призначене тільки одне агентство з отримання; наприклад, у Франції національна 

асоціація судових виконавців (франц. Chambre Nationale Des Huissiers De Justice), що 

розташована в Парижі, отримує всі запити і перенаправляє їх компетентним судовим 

приставам (франц. huissier). У Греції також було призначене єдине агентство з 

отримання – Підрозділ міжнародного судового співробітництва у цивільних справах 

Міністерства юстиції [184, 7], а в Італії таким органом є Центральний офіс судових 

приставів в Апеляційному суді Рима (італ. L'Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso 

la corte d'appello di Roma). А це означає відсутність на практиці передбаченої 

Регламентом децентралізації та прямого контакту між агентствами різних держав-

членів. Дані досліджень засвідчують, що створення Chambre Nationale Des Huissiers 

De Justice як єдиного агентства з отримання (централізація прийому запитів) 

спричиняє значні затримки порівняно з попередньою ситуацією, що давала змогу 

прямого контакту з територіально компетентними судовими приставами (Huissier De 

Justice) [185]. Однак, попри це, поки що відсутнє бажання держав-членів більш 

структурно регламентувати діяльність агентств. Так, при обговоренні ефективності 

місцевих органів на засіданні Консультативного комітету [186] погляди на спосіб 

організації агентств у державах-членах розійшлися і деякі делегації заявили, що вибір 

між централізованою і децентралізованою системами має залишатися на розсуд самих 

держав-членів. Отже, оскільки наразі пропозиції зобов’язати держави-члени 
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призначити більш як одне агентство з отримання відсутні, найближчим часом ця 

ситуація навряд чи зміниться. 

Слід зауважити, що порівняно з двосторонніми конвенціями (такими як Гаазька 

конвенція 1965 р. про вручення за кордоном судових або позасудових документів у 

цивільних або господарських справах [187], у яких найчастіше головну роль у 

передачі документів відіграють саме центральні органи) такі агентства є 

нововведенням. Однак і Регламент передбачає, що, крім агентств, держави 

призначать центральний орган, який надаватиме інформацію, допомагатиме у 

вирішенні будь-яких труднощів, що можуть виникнути при передачі документів і, у 

виняткових випадках, здійснюватиме відправлення запиту на прохання агентства з 

передачі про вручення уповноваженому агентству з отримання. 

Між агентствами документи мають передаватися безпосередньо і якомога 

швидше будь-якими прийнятними засобами передачі, за умови, що вони легко читані 

й максимально близькі до оригіналу. Запит, використовуючи стандартну форму, що 

передбачена в додатку до Регламенту, має бути доданий однією з прийнятих мов, які 

зазначають держави-члени. З практичного погляду, зауважимо, що всі стандартні 

форми, які додаються до цього Регламенту, перекладені всіма офіційними мовами 

Євросоюзу, що значно полегшить роботу працівникам агентств. Також документи, 

що передаються, звільняються від легалізації чи іншої аналогічної формальності. 

У Регламенті не передбачено єдиного вичерпного переліку засобів передачі. 

Звісно, для пришвидшення цієї процедури бажаним є використання сучасних 

технологій (таких як електронна пошта), проте кожна держава може зробити свій 

вибір з урахуванням процедур, передбачених внутрішнім законодавством та 

відповідно до обставин справи. 

На додачу до Регламенту Комісія створила глосарій документів, що можуть бути 

передані [188], у якому зазначені контактні дані агентств, призначених у державах-

членах, їх юрисдикція, засоби та мови отримання документів, що використовуються в 

кожній державі-члені. 

Загалом, судовими документами є документи, які є результатом раніше 

розпочатої судової процедури або які призначені для ініціювання такої процедури. До 

них належать: повідомлення, повістки, заяви сторін, повідомлення третьої сторони, 



103 

виконавчі листи, постанови, рішення та ін. Кожна держава-член визначає свій перелік 

документів, які можуть бути передані відповідно до її національного законодавства. 

Тому в раніше згаданому глосарії зазначається, що інформація, надана державами-

членами, має приблизний характер і будь-який судовий чи позасудовий документ у 

цивільних або господарських справах може бути переданий. 

Слід згадати й положення Регламенту щодо можливості адресата відмовитися 

від прийняття документа з посиланням на незнання мови, якою він складений. Так, 

стосовно ст. 8, що надає можливість не перекладати документ, якщо він складений 

мовою держави-відправника, яку адресат розуміє, лунала критика [52, 104; 185, 41–

42] ще за попереднього Регламенту №1348/2000 [109]. Адже справді тут постає 

питання: що може служити доказом того, розуміє чи ні адресат мову держави – 

відправника документа? Проте до ст. 8 нового Регламенту №1393/2007 внесли зміни, 

відповідно до яких адресат може відмовитися від отримання документа в момент 

вручення або повернути його агентству з отримання протягом одного тижня в разі, 

якщо він складений або до нього доданий переклад мовою, відмінною від: a) мови, 

яку адресат взагалі розуміє, або б) офіційної мови держави – члена ЄС, до якої 

направляється документ, чи (у разі, якщо в цій державі декілька офіційних мов) 

офіційної мови або однієї з офіційних мов того регіону, де здійснюється вручення 

документа. Таким чином, було розширено положення щодо відмови адресата, і тепер 

він може відмовитися від прийняття документа незалежно від того, якою мовою його 

складено; головна умова – незнання ним цієї мови. Крім того, він може не прийняти 

документ, перекладений навіть офіційною мовою держави, до якої направляється 

документ. Можливо, це буде й обґрунтовано, якщо офіційних мов декілька, проте в 

будь-якому разі, незважаючи на мотиви адресата, призведе до затримки процесу. 

Водночас ніде не вимагається знання адресатом мови, якою перекладено 

стандартні форми, що додаються до документа, і тут адресат не має права 

відмовитися від отримання останнього, що може спричинити йому незручності, у 

тому числі матеріальні витрати на переклад, адже в багатьох державах-членах форми 

документів можуть заповнюватися однією з кількох мов. Приміром, у Бельгії [189] та 

Чехії [190] таких мов чотири, у Греції [191], Італії [192] та Португалії [193] – три. 
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У справі Case C-14/07 (Weiss) [194] Суд ЄС розглянув деякі практичні аспекти 

права відмови. У контексті судового розгляду справи між Industrie- und 

Handelskammer Berlin («IHK Berlin») та архітектурною фірмою Nicholas Grimshaw & 

Partners («Grimshaw»), яка регулюється англійським правом, щодо позову про 

відшкодування збитку за дефектну конструкцію будівлі. Ніколас Грімшоу відмовився 

прийняти документ на тій підставі, що не було англійського перекладу додатків до 

позову, доставленого до нього в Лондон, а вони були складені німецькою мовою. Суд 

ухвалив, що адресат документа про порушення справи не має права відмовитися від 

його прийняття, якщо не перекладено додатки цього документа, які не є необхідними 

для розуміння предмета і підстави позову. У таких випадках саме національний суд 

має визначити, чи є зміст документа про порушення провадження у справі достатнім, 

щоб дозволити відповідачеві відстоювати свої права. 

У цій же справі перед Судом ЄС було порушено питання про необхідність 

ухвалення рішення щодо ролі пункту договору між адресатом і заявником, у якому 

адресат погодився, щоб листування між сторонами здійснювалося мовою відповідної 

держави-члена, від якої передається звернення (німецькою). Стосовно цього Суд ЄС 

зазначив, що суд може взяти до уваги цю обставину при встановленні того, чи 

розуміє адресат цю мову. Однак та обставина, що адресат документа погодився в 

укладеному із заявником у процесі свого бізнесу договорі, що листування має вестися 

мовою держави-члена, від якої передається звернення, не є підставою презумпції 

знання цієї мови адресатом. 

Використання такого індивідуального підходу стосовно вибору мови, 

передбаченого у згаданому Регламенті, що було викликано наявністю лінгвістичного 

плюралізму у ЄС, за словами колишнього Президента Бельгійської асоціації судових 

приставів, може розглядатися як розвиток «правосуддя з людським обличчям» [52, 

102], проте бажання захистити права адресата йдуть урозріз з основною метою, 

визначеною у Преамбулі даного Регламенту: забезпечення ефективності та 

прискорення судових процедур у цивільних справах. 

Загалом, цілком об’єктивно зробити висновки щодо ефективності цього 

Регламенту заважає той факт, що на даний час більш як у 60% країн [195, 102] дані 

про кількість судових та позасудових документів, переданих на основі Регламенту 
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№1393/2007, середню тривалість і вартість визнання та виконання невідомі. 

Можливо, саме з цим і пов’язана затримка звіту ЄК щодо його застосування, який мав 

бути підготовлений ще у 2011 р., а насправді був представлений лише в грудні 2013-

го [196]. Так, для прикладу, слід зазначити, що плата за передачу документів 

варіюється від безкоштовної у Фінляндії, Данії та Чехії до 20,5 євро в Німеччині, 135 

євро в Бельгії (за передачу особливим методом відповідно до п. 2 ст. 11 Регламенту). 

Кількість же переданих документів у більшості країн (90%) невідома. У 2009 р. 133 

судових та позасудових документи з інших держав – членів Євросоюзу було подано в 

Естонію, 119 було передано Естонією до інших країн-членів. У 2010 р. в Грецію було 

подано приблизно 2500–3000 судових та позасудових документів з інших держав – 

членів ЄС із середньою тривалістю обслуговування 2–3 тижні. Греція передала 2010 

р. 3500–4000 документів до інших держав – членів ЄС [195]. 

Попри дефіцит даних, Комісія дійшла висновку, що Регламент діє добре і досяг 

своєї мети – збільшити правову визначеність у транскордонній передачі документів, а 

також пришвидшив і підвищив ефективність передачі між державами-членами. 

Наприклад, у Німеччині кількість запитів на транскордонну передачу зросла з 14 463 

справ у 2009 р. до 16 329 у 2010-му, а у Сполученому Королівстві – з 9852 у 2009 р. 

до 10 395 у 2010-му. При цьому документи було обслуговано швидше, ніж раніше, а 

терміни доставки, порівняно з попереднім Регламентом №1348/2000, знизилися в 

Австрії, Бельгії, Фінляндії та Німеччині. Однак система обслуговування між 

державами-членами може бути додатково поліпшена. Емпіричні дані свідчать, що, як 

і раніше, існують відносно тривалі затримки в закордонній передачі документів, 

зокрема через відсутність мовних навичок в агентствах передачі та недостачу 

обладнання [197, 11, 23]. Крім того, є зауваження і до знання положень Регламенту 

№1393/2007 в агентствах; приміром, відомі випадки відмови агентства з отримання у 

прийнятті запиту через те, що запит був заповнений іншою мовою (мовами), ніж 

офіційна мова держави-члена, хоча остання зазначила ці інші мови як прийнятні 

відповідно до ст. 4 (3) Регламенту №1393/2007. 

Слід звернути увагу, що, незважаючи на активну розбудову «електронної 

юстиції» у ЄС, Регламент №1393/2007 не згадує електронну передачу документів. 

Тим паче, зважаючи на те, що в деяких державах – членах ЄС іноземні громадяни 
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можуть зареєструватися в національній електронній системі передачі, яка дає змогу 

здійснювати передачу документа безпосередньо за допомогою електронних засобів. 

Ця система може використовуватись і для транскордонної процедури передачі 

відповідно до цілей Регламенту №1393/2007. В даний час реалізується кілька 

пілотних проектів, таких як проект «Електронна юстиція: передача документів» 

(участь у ньому беруть національні представницькі органи судових працівників 

Франції, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів, Угорщини, Естонії), метою якого є 

створення дематеріалізованого й безпечного обміну документами через електронну 

платформу між міністерствами юстиції, суддями, судовими працівниками (судовими 

виконавцями) і юристами. Уже сьогодні дослідження дії Регламенту №861/2007 [198] 

показало, що юрисдикції 10 держав-членів (Естонії, Франції, Австрії, Нідерландів, 

Кіпру, Чеської Республіки, Фінляндії, Португалії, Словенії, Сполученого 

Королівства) та 5 земель Німеччини можуть дозволити електронне подання заяв у 

транскордонних справах (онлайн або електронною поштою). 

Наступним важливим документом був Регламент №1206/2001 про співпрацю 

між судами держав-членів щодо збирання доказів у цивільних та господарських 

справах від 28 травня 2001 р. [112]. Причиною його ухвалення була відсутність будь-

якого документа стосовно співпраці в збиранні доказів, що об’єднував би всі 

держави-члени. Хоча в цій сфері вже було укладено Гаазьку конвенцію про збирання 

доказів за кордоном у цивільних та господарських справах від 18 березня 1970 р., її на 

той час застосовували лише в Данії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, 

Люксембурзі, Нідерландах, Португалії, Швеції та Сполученому Королівстві (тобто в 

11 державах із 15 на той час держав – членів Європейського Союзу30). 

Ще в 1999 р. Європейська рада в Тампере наголосила на необхідності 

застосування принципу взаємного визнання до досудових порядків (зокрема для 

забезпечення того, щоб докази, законно зібрані в одній державі – члені ЄС, були 

прийнятними в судах інших держав-членів); з цією метою Євросоюз розпочав роботу 

                                                           
30 Наразі Гаазька конвенція про збирання доказів за кордоном у цивільних та господарських справах від 18 березня 
1970 р. чинна у 25 державах – членах ЄС, окрім Австрії, Бельгії та Ірландії. Слід також зауважити, що відносини між 
Данією і державами – членами ЄС, попри наявність Регламенту №1206/2001, і надалі регулюються Гаазькою 
конвенцією 1970 р. за умови, що держава – член Євросоюзу є договірною державою Гаазької конвенції, оскільки 
Данія, відповідно до Протоколу про позицію Дані, доданого до Договору про Європейський Союз та Договору про 
заснування Європейського Співтовариства, не брала участі в ухваленні Регламенту №1206/2001. 
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в напрямі створення власного інструменту співпраці в згаданій сфері, що, як зауважує 

суддя Верховного Суду Республіки Словенія Н. Бететто, стало кроком «уперед на 

шляху до формування єдиного Європейського цивільного процесу» [199, 137]. 

Пропозицію стосовно ухвалення Регламенту щодо співпраці між судами держав-

членів у сфері збирання доказів у цивільних та господарських справах зробила 

Німеччина відповідно до права ініціативи держави-члена, передбаченого ст. 67 ДЗЄС 

(колишня ст. 73о Амстердамського договору), що виникло внаслідок змін, внесених 

Амстердамським договором до ДЗЄС, і було (протягом п’ятирічного перехідного 

періоду після набрання чинності цими змінами) відступом від стандартного «методу 

Співтовариства» (Community method). Це право припинило своє існування після 

набрання чинності Ніццьким договором, що доповнив цю статтю п. 5, відповідно до 

якого заходи, передбачені ст. 65 ДЗЄС (тобто заходи щодо судового співробітництва 

у цивільних справах з транскордонного змісту, за винятком аспектів, які стосуються 

сімейного права), Рада повинна ухвалювати виключно за ініціативою Комісії. 

Також, окрім консультацій Європейського парламенту [200], був отриманий ще 

й висновок про представлену ініціативу Європейського економічного та соціального 

комітету (ЄЕСК), з яким Рада вирішила проконсультуватися відповідно до ст. 262 

ДЗЄС. У результаті в січні 2001 р. Комітет оприлюднив свою думку [201], загалом 

погодившись зі змістом пропонованого Регламенту й закликавши Комісію та Раду 

розглянути питання про розробку законодавчих пропозицій щодо стандартизації 

процесуальних аспектів з метою прискорення судового процесу. 

Одночасно з цим ЄЕСК надав і деякі свої коментарі щодо змісту статей 

Регламенту. Один з них стосувався ст. 3 [202], що передбачала (як відступ від 

системи пересилання запитів на збирання доказів напряму із суду, де слухається 

справа, до компетентного суду іншої держави-члена для виконання судового акта) 

можливість кожної держави-члена створити запитуюче та отримуюче агентства. 

Проте ЄЕСК відзначив, що таке положення несумісне з критеріями спрощення та 

гармонізації. Таким чином, на відміну від ініціативи, висунутої Німеччиною, 

остаточний варіант Регламенту вже не містив положень про створення єдиних 

централізованих органів передачі запитів, створивши повністю децентралізовану 

процедуру збирання доказів. Саме такий обхід системи центральних органів та 
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створення прямого зв’язку між запитуючим і запитуваним органом з метою 

спрощення та прискорення витребування доказів між державами-членами був одним 

із головних нововведень цього Регламенту порівняно з Гаазькою конвенцією. 

Водночас варто зауважити, що, попри децентралізацію, центральні органи все 

одно відіграють значну роль, оскільки опікуються питанням дозволу в разі запиту на 

пряме збирання доказів (ст. 17 Регламенту). Такі центральні органи призначаються 

державами-членами. В Австрії, приміром, це Федеральне міністерство юстиції 

(Bundesministerium für Justiz), на Мальті – Офіс директора державного обвинувачення 

(Office of the Director of Public Prosecutions), у Нідерландах – Рада із судової системи 

(Raad voor de Rechtspraak), у Португалії – Головне управління з питань здійснення 

правосуддя (Direcção Geral da Administração da Justiça) [203, 48–49]. 

Таким чином, відповідно до Регламенту №1206/2001, запити на збирання доказів 

у цивільних та господарських справах передаються безпосередньо судом, у якому 

відбувається або планується розгляд («запитуючий суд»), до суду збирання доказів 

держави-члена («запитуваний суд»). Вони можуть бути зроблені як у судовому 

процесі, що вже триває, так і з метою відкриття нового. 

Регламент передбачає два способи отримання доказів: 1) збирання доказів 

запитуваним судом після передачі прямого запиту від запитуючого суду до 

запитуваного суду (активне судове співробітництво); 2) пряме отримання доказів 

запитуючим судом (пасивне судове співробітництво). 

Таке пасивне судове співробітництво є новелою, яку «не можна уявити 

відповідно до класичного міжнародного цивільного процесуального права» [199, 

140], адже воно передбачає проведення офіційних заходів на території суверенної 

держави представниками іноземних держав. І хоча такий спосіб збирання доказів 

можливий, лише якщо його можна виконати без примусових заходів на добровільній 

основі, це вже є досягненням, що свідчить про превалювання ефективного правового 

захисту навіть над суверенітетом держав – членів ЄС. 

У разі прийняття запиту на пряме збирання доказів компетентним органом 

запитуваної держави його проводить один із членів судових органів або будь-яка 

інша особа (наприклад, експерт, який був призначений відповідно до законодавства 

держави-члена), що направила запит до суду [204]. У тих випадках, коли в прямому 
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отриманні доказів відмовлено, для запитуючого суду завжди залишається варіант 

першого способу (прямий запит від запитуючого суду до запитуваного суду про 

збирання доказів). 

Що стосується прямого одержання доказів, кількість запитів, згідно зі ст. 17, 

значно нижча, ніж загальна середня. Крім того, більшість із 380 опитаних 

професіоналів (71%) стверджують, що ця процедура використовується рідко. У будь-

якому разі низький рівень знання іноземних мов суддями (достатній, щоб розуміти чи 

заповнити форму, але недостатній для отримання доказів від свідків або експертів) й 

обмежене використання відеоконференцій (з технічних причин) можуть пояснити 

перевагу традиційних методів для отримання доказів за кордоном [205, 7]. Крім того, 

це пояснюється новизною такого способу і, відповідно, незнанням суддів повною 

мірою своїх можливостей. 

У своєму звіті [206] Комісія загалом позитивно оцінила введення нових правил 

збирання доказів, зазначивши, що застосування згаданого Регламенту в цілому 

поліпшує, спрощує та прискорює взаємодію між судами в цій сфері. 

Варто також зазначити, що однією з основних особливостей цього Регламенту 

було заохочення використання сучасних методів отримання доказів, наприклад – 

теле- та відеоконференцій. Оскільки технології зменшують відстань між державами, 

пришвидшуючи таким чином проведення відповідних процедур, це позитивно вплине 

саме на практичну сторону збирання доказів. Проте, поза сумнівом, потрібний час, 

перш ніж ці можливості стануть доступними для всіх судів держав-членів. 

Результати опитування в межах Євробарометру 2010 р. [207] показали, що 

більшість громадян ЄС (84%) вважає важливим, аби Союз вжив додаткових заходів 

для спрощення виконання судових рішень між державами-членами. З решти 16% 

половина (8%) відповіла «не знаю», і тільки 8% вважають уживання додаткових 

заходів щодо спрощення процедури правозастосування в інших державах-членах для 

ЄС неважливим. 

Загалом тільки 2% громадян ЄС брали участь у цивільних чи господарських 

справах з фізичною або юридичною особою з іншої держави-члена. Приблизно 

кожний десятий (9%) не брав участі в судових розглядах в іншій державі-члені, але 

думає, що це може статися в майбутньому. Переважна більшість громадян ЄС (87%) 
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не брала участь у таких процедурах і вважає, що навряд чи це відбудеться в 

майбутньому. На таку статистику частково впливає й необізнаність осіб з наявними 

процедурами, а тому багато хто, вважаючи їх складними та витратними, навіть не 

намагається захистити свої права в іншій державі. 

Таким чином, наведені статистичні дані демонструють важливість створення 

однакових стандартів між правовими системами держав-членів ЄС у спільному 

просторі цивільного правосуддя. Адже відсутність узгоджених процедур судового 

розгляду транскордонних справ призводить до невизначеності потенційних позивачів 

і, відповідно, до небажання захищати свої права в іноземному суді. 

Проаналізувавши низку заходів, розроблених у сфері судового співробітництва в 

цивільних та господарських справах, слід також звернути увагу на відсутність санкцій 

для судів та органів, що задіяні в цій співпраці. У жодному регламенті не передбачено 

відповідальності за порушення встановлених правил, наприклад – строків чи форм 

проведення відповідних процедур. Оскільки центральним суб’єктом, на який 

спрямовані ці регламенти, є фізичні або юридичні особи, то, відповідно, й усі 

порушення вплинуть насамперед на них. Тож відсутність додаткових положень в 

ухвалених регламентах у цій сфері щодо зобов’язання держав-членів контролювати 

та, у разі потреби, накладати дисциплінарну відповідальність за порушення судами 

або іншими судовими органами норм відповідних регламентів, безперечно, є 

недоліком. Це підтверджується тим, що найбільшою проблемою видається саме 

швидкість обробки заявок державами. Приміром, попри вимогу Регламенту 

№1206/2001 [112] про співпрацю між судами держав-членів щодо збирання доказів у 

цивільних та господарських справах відповідати на запит у межах 90 днів, на 

практиці у 28,6% випадків час, необхідний для виконання запитів, становить понад 12 

тижнів [203, 40], а в Португалії взагалі перевищує 130 днів [205, 38]. 

До цієї самої проблеми слід віднести і відсутність збирання даних про 

застосування регламентів у деяких країнах. Незважаючи на важливість Регламенту 

«Брюссель I», у своєму звіті [159] Комісія зазначила, що не просто в деяких, а в 

більшості країн відсутнє систематичне збирання даних про застосування цього 

Регламенту, тож для оцінки ефективності впроваджених процедур довелося 

використовувати навіть звичайні публікації в юридичній літературі. Така ситуація 
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значно ускладнює оцінку реальної ефективності судового співробітництва, адже 

неофіційні дані, з огляду на складність їх перевірки, викликають певні сумніви щодо 

їх правдивості. Адже задля розвитку співпраці в цьому напрямі потрібно передусім 

оцінити реальний стан справ, визначити негативні моменти, що вже існують у певних 

державах-членах, і, вже спираючись на ці дані, вносити корективи до наявних 

регламентів та зважати на попередні помилки при ухваленні нових. 

Практичній ефективності співпраці дуже допомогла б інтенсифікація 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, таких як Інтернет. На рівні 

Євросоюзу цей інструмент уже достатньо розвинений, тому необхідно продовжити 

цю тенденцію на національному рівні. Якщо ще декілька десятків років тому 

спілкування судових органів через електронну пошту важко було собі уявити, то 

сьогодні це є доволі поширеним та ефективним. Проте перешкодою на шляху до 

загальноприйнятого застосування цих засобів на європейському рівні є різниця 

положень національних законодавств щодо допустимості їх використання. Так, у 

деяких країнах і досі взагалі відсутня можливість електронного пересилання запитів; 

приміром, у Нідерландах питання електронного вручення документів на даний час 

перебуває тільки на стадії обговорення, у Данії відповідні положення ще не набрали 

чинності, а в Угорщині, попри наявність національних норм, незадовільні технічні 

умови часто унеможливлюють використання останніх [205, 122]. 

Загалом, оцінюючи судове співробітництво в цивільних та господарських 

справах у ЄС, слід наголосити на тенденції до децентралізації та прямих контактів 

між задіяними органами. Дедалі менше використовуються традиційні засоби 

співпраці, притаманні міжнародному цивільному процесу. У цьому процесі майже не 

задіяні дипломатичні канали; максимально спрощується, а в деяких випадках узагалі 

скасовується процедура екзекватури, і при цьому робиться акцент на прямих зв’язках 

між судовими установами держав-членів, зокрема – за допомогою використання 

стандартних форм та інструкцій, що доступні для судів в електронному вигляді. Такі 

інструменти справді є більш практичними та сучасними; вони сприяють скороченню 

часу затримок та зменшенню процесуальних складнощів і, як наслідок, швидшому та 

ефективнішому здійсненню правосуддя. 
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Однак така «европеїзація через децентралізацію» [52, 271] може мати й негативні 

наслідки. А точніше, йдеться про фрагментацію національних практик, що 

спричинить значні негативні практичні наслідки для співпраці між судовими 

органами держав-членів, а в результаті й для ефективного функціонування простору 

цивільного правосуддя у ЄС загалом. Тому дуже важливо зберігати баланс між 

національною процесуальною самостійністю і наднаціональним регулюванням. Але 

наразі важко говорити про успішність чи неуспішність децентралізованої моделі 

регулювання, оскільки практична реалізація таких судових інструментів 

співробітництва перебуває на початковому етапі свого розвитку, а для ґрунтовних 

оцінок потрібен тривалий час. Водночас слід погодитися з висновком Г. А. Цірата 

стосовно того, що «з впевненістю можна говорити про новий етап, про нову якість 

процесів уніфікації процедур визнання та виконання іноземних судових рішень» [208, 

199]. Цей висновок підтверджується процесами, які відбуваються в ЄС у цій сфері як 

у законодавчій, так і в організаційній площині, і про які йтиметься в наступному 

підрозділі даної дисертаційної роботи. 

 

2.3. Організаційні інструменти судового співробітництва держав – членів ЄС 

у цивільних справах 

У сучасному світі, де глобалізаційні процеси посилюються з кожним днем, 

спостерігається зростання правових конфліктів як між юридичними, так і між 

фізичними особами, що виходять за рамки однієї держави. Це явище свідчить про 

необхідність створення нових інструментів співробітництва між судовими органами 

держав – членів ЄС. Досягнення цілей цивільного судочинства потребує системи, яка 

залежить від прямого зв’язку між судами, за мінімального використання 

посередництва центральної влади. Відповідно до нової парадигми, європейські судді 

повинні спілкуватися безпосередньо один з одним для вирішення різноманітних 

питань практичного характеру, що виникають у разі, коли судовий процес виходить 

за рамки національного законодавства однієї держави. 

Тому передбачена Амстердамським договором мета – створення простору 

правосуддя – вимагала не тільки законодавчого, а й практичного співробітництва. 

Поряд з конкретними заходами, відображеними в регламентах та рішеннях, у ЄС 
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сформувалися загальні і всеосяжні інструменти, спрямовані на практичну підтримку 

співробітництва між системами судових органів різних держав-членів. 

Загалом, у результаті свого емпіричного дослідження О. Моліторісова 

класифікувала співробітництво між судами на дві форми. Перша – пряме особисте 

співробітництво, що може набувати безліч різних форм, включно з особистими 

формальними чи неформальними зустрічами, конференціями, семінарами, 

колоквіумами, тренінгами та іншими каналами забезпечення особистих і прямих 

контактів між учасниками. Друга – віртуальне дистанційне співробітництво, тобто 

співпраця з використанням усіх засобів цифрової інформації та комунікаційних 

технологій, таких як веб-сайти, бази даних, чат-кімнати, соціальні мережі та інші 

цифрові платформи, використовувані для зв’язку та інформаційних цілей [209, 6]. 

Варто зазначити, що саме Європейську судову мережу, про яку більш докладно 

йтиметься далі в даній дисертаційній роботі, дослідниця вважає [209, 17] значним 

досягненням, що об’єднує ці два формати співпраці. 

Наразі Євросоюз розвиває як пряме, так і віртуальне дистанційне 

співробітництво між судовими органами держав-членів. Створення такої єдиної 

системи співпраці бере початок в Амстердамському договорі, Віденському плані дій 

та Висновках Тампере. Віденський план наголошує на необхідності розглянути 

можливість розширення концепції Європейської судової мережі в кримінальних 

справах до охоплення цивільного судочинства. А в згаданих Висновках Рада 

закликала Комісію до створення легкодоступної інформаційної системи, яка буде 

підтримуватися й оновлюватися мережею компетентних національних органів. 

Іншими словами, передбачалося створення мережі національних органів влади, 

відповідальної за транскордонну співпрацю судових органів у цивільних та 

господарських справах. У цих документах було вперше порушено питання, на яких 

акцентувала увагу Рада Європи ще в 1981 р., коли у своїх рекомендаціях [210] щодо 

полегшення доступу до правосуддя першим із принципів визначила інформування 

громадськості щодо місцезнаходження і компетенції судів, а також процедур 

судового розгляду, передбачених цими судами. 

У результаті Рішенням Ради №2001/470/ЄC [113] від 28 травня 2001 р. було 

створено Європейську судову мережу в цивільних та господарських справах 
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(ЄСМЦГС), метою якої є забезпечення стійкого функціонування судових процедур у 

транскордонних справах шляхом удосконалення правових інструментів співпраці між 

судовими органами держав-членів у межах ЄС. Кінцева мета, як повідомляє Комісія, 

полягає у спрощенні життя громадян, що стикаються із транскордонними судовими 

процесами, і поліпшенні доступу до правосуддя [211]. Ця логіка характеризується 

зверненням до безпосереднього спілкування та взаємної допомоги між 

європейськими судами шляхом використання сучасних комунікаційних технологій. 

Аналізуючи саме поняття «мережа», Т. Бьорзел пропонує визначення, за яким це 

є «набір відносно стабільних відносин, які є не-ієрархічними, мають взаємозалежний 

характер зв’язків між різними суб’єктами, що поділяють спільні інтереси стосовно 

політики та обмінюються ресурсами для досягнення спільних інтересів, визнаючи, що 

співробітництво є кращим способом для досягнення спільних цілей» [212, 1]. 

Адже цілком очевидно, що судді, які працюють у різних юрисдикціях, з огляду 

на різницю у навчанні, повноваженнях та правових традиціях відрізняються один від 

одного і діють по-різному. Проте судді різних країн комунікують між собою краще, 

ніж їхні національні органи та установи, оскільки вони, як влучно зазначила Т. К. 

Андрєєва, виходячи з принципів солідарності, взаємності та міжнародної ввічливості, 

мають ставитися до рішень своїх зарубіжних колег, як до власних рішень, адже 

жодний суддя не хотів би, аби його рішення не було виконане, інакше робота цих 

суддів виявилася б марною [213]. Саме на цьому базується ідея судової мережі, де 

судді з різних правових систем мають спільні переконання, цінності і самосприйняття 

й розуміють їх важливу роль як у правовій системі, так і загалом у суспільстві. 

Хоча мережа є зовсім новою структурою, вона не скасовує наявних структур та 

будь-яких правових документів. Проте слід зазначити, що на створення мережі для 

судового співробітництва в цивільних справах найбільш помітно вплинув механізм, 

розроблений у сфері кримінального судового співробітництва. Очевидно, що 

попередником і моделлю для неї служив успіх Європейської судової мережі в 

кримінальних справах. 

У Пропозиції до Рішення Ради щодо створення Європейської судової мережі в 

цивільних та господарських справах [211] Комісія визначила принципи, на основі 

яких вона (Мережа) діятиме: 1) забезпечення додаткової користі «кінцевому 
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отримувачу», тобто реальне сприяння особам, які здійснюють транскордонні судові 

розгляди, такими способами, як забезпечення однорідного функціонування судових 

процедур і надання більш повної інформації про правові системи держав-членів; 2) 

дотримання чинних механізмів співпраці (Європейська судова мережа не повинна 

перешкоджати наявним механізмам співпраці); 3) сприяння в розробці комплексного 

підходу до цивільних та господарських справ (уникаючи фрагментації при створенні 

цивільних та господарських складових правозастосування) шляхом виявлення 

передового досвіду і поширення здобутих знань і, за потреби, підтримки наявних 

механізмів; 4) використання мережі як інструменту співпраці для сфер, не охоплених 

актами ЄС чи міжнародними договорами; 5) забезпечення того, щоб накопичений у 

даній сфері корисний досвід використовувався спільно з іншими учасниками цієї 

сфери; 6) співробітництво з ініціативами в суміжних сферах, у тому числі діалог з 

громадянами, бізнесом та іншими структурами, такими як Європейська позасудова 

мережа з вирішення споживчих спорів; 7) розвиток Мережі як важливого інструменту 

для будівництва Європейського простору правосуддя в цивільних та господарських 

справах, що допомагає досягти цілей, визначених Договором у цій сфері; 8) 

використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій, у тому числі 

розробка веб-сайту, доступного для громадськості; 9) надання практичної інформації 

для громадськості; 10) тісна співпраця між Комісією і державами-членами; 11) 

гнучкість і відкритість для розвитку (тобто мережа може знайти вирішення широкого 

спектра практичних завдань). Проте, оскільки на даному етапі неможливо 

передбачити й описати всі практичні форми діяльності, що їх вона може здійснити, 

Мережа має бути гнучким інструментом, відкритим для розвитку. 

Загалом, Європейська судова мережа в цивільних та господарських справах 

включає в себе: центральний контактний пункт, призначений державами-членами, і, 

за потреби, обмежену кількість додаткових контактних пунктів; магістрів зв’язку та 

інші органи (з відповідальністю у сфері судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах), чию участь у Мережі держави-члени вважають корисною; 

професійні асоціації, що представляють юристів-практиків, які беруть участь у 

застосуванні інструментів міжнародної спільноти і цивільного судочинства. 

Ключову роль у Мережі відіграють саме контактні пункти. Вони надають 
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місцевим судовим органам загальну інформацію про ЄС та міжнародні договори, про 

право держави-члена, що має застосовуватись, а також іншу інформацію, необхідну 

для співпраці; полегшують обробку запитів для судового співробітництва; шукають 

шляхи подолання будь-яких труднощів, що виникають, а також координують 

співпрацю між національними членами Мережі і сприяють інформуванню 

громадськості (у тому числі через веб-сайт Мережі) про судове співробітництво в 

цивільних та господарських справах у Європейському Союзі. У цих контактних 

пунктах суддя Лісабонського Апеляційного суду як найважливіше відзначає саме 

діяльність конкретних людей, які і формують ці контактні пункти [214, 7]. 

Запити до контактних пунктів можуть стосуватися різноманітних питань, 

зокрема: необґрунтованих процесуальних затримок, здебільшого – при виконанні 

доручень; труднощів в ідентифікації або отриманні відповідного законодавства та 

інформації про конкретні режими в системах внутрішнього права; оцінки формальної 

дії іноземних судових документів; зняття свідчень, зокрема зняття показань свідків за 

допомогою системи відеоконференцій, юрисдикції судів; визнання та виконання 

судових рішень; повернення дітей, незаконно переміщених або утримуваних в іншій 

державі-члені; передачі судових документів; перекладу документів; юридичної 

допомоги; питань судових витрат провадження [215]. Однак, незважаючи на те, що 

робота із запитами є одним з основних завдань контактних пунктів, повністю оцінити 

її важко, оскільки робота з фіксації їх кількості не ведеться. У 2004 р. лише 40 членів 

Мережі змогли відповісти на питання про те, скільки запитів було отримано. Згідно з 

цими даними [216], у 2004 р. (останні доступні дані) загалом у Мережі було отримано 

понад 300 запитів. Вони стосувалися переважно отримання доказів та вручення 

документів. Окремо по контактних пунктах кількість запитів варіюється від 10 до 

понад 60 (у 5% контактних пунктів) запитів. Причому більш як половина опитаних 

отримала менш як 10 запитів, що є дуже низьким показником. Справді, ці цифри не 

можна вважати об’єктивними, адже дані зібрані з дуже малої кількості контактних 

пунктів, проте вони ще раз підтверджують необхідність ведення реєстрів. Слід 

зауважити, що у червні 2005 р. ЄС встановив реєстр, проте він є необов’язковим і 

більшість контактних пунктів не реєструє отримані запити як через відсутність знань 

про нього, так і через бажання уникнути подальшої адміністративної роботи 
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(особливо в контактних пунктах, що мають обмежену працездатність). Ми не можемо 

статистично оцінити, як змінилася ситуація порівняно з 2004 р., через відсутність 

даних відповідних досліджень, проте можна припустити, що кількість запитів істотно 

збільшилася, з огляду на проведення інформаційних робіт щодо наявності таких 

контактних пунктів у ЄС, а також унаслідок полегшення зв’язку через зростання 

використання інформаційних технологій. 

Щодо структури контактних пунктів, то жоден нормативний акт ЄС не визначає 

жодних вимог, тому це питання залишено на розсуд держав-членів. Наразі існують 

формальні і неформальні контактні пункти, які, не будучи частиною Мережі в 

цивільних та господарських справах, сприяють виконанню її цілей. Обидва типи 

національних контактних пунктів складаються з представників національних 

міністерств юстиції та представників національної судової системи, повсякденну 

роботу яких зазвичай фінансує відповідна держава-член, якій вони належать. Тим не 

менш, зустрічі ЄСМЦГС фінансуються Європейською комісією. Кількість 

контактних пунктів у державах-членах відрізняється. Декотрі з них, наприклад 

Нідерланди, мають тільки один контактний пункт, інші – декілька (приміром, 

Німеччина – у зв’язку з її федеральною структурою – має 17: один контактний пункт 

у кожній із 16 земель плюс один на федеральному рівні) [216]. 

Офіційні національні мережі створено в Іспанії, Франції, Чехії та Румунії. 

Наприклад, Іспанська судова мережа міжнародного судового співробітництва 

(REJUE) складається з двох підрозділів: цивільного (CIVIL-REJUE) та кримінального 

(CRIMINAL-REJUE) [217]. Підрозділ зі співробітництва в цивільних справах 

складається з близько 34 суддів; також були призначені 4 контактні пункти (особи) на 

національному рівні: два – при Міністерстві юстиції та два – при Раді юстиції [218]. 

Організація французької національної мережі включає в себе також чотири контактні 

пункти з дуже близьким формальним і неформальним співробітництвом з трьома 

центральними органами, шістьма магістрами зв’язку та 42 іншими членами судів 

першої інстанції. В обох країнах контакти між пунктами здійснюються переважно 

через електронну пошту і телефон. Румунська судова мережа співробітництва в 

цивільних та господарських справах включає суддів апеляційних судів та 

координується національними контактними пунктами Європейської судової мережі, 
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призначеними Міністерством юстиції [219]. 

В інших країнах, попри відсутність офіційних мереж, було розроблено 

альтернативні методи співпраці. Приклад цього – уже згадувана Німеччина, де 

фактично існує «неформальна» мережа, що складається з 17 контактних пунктів, 10 з 

яких розміщені при Міністерстві юстиції та два при Вищих судах земель, які постійно 

контактують один з одним і проводять щорічні зустрічі контактних пунктів. 

Загалом, Рішення Ради [220] зобов’язує контактні пункти зустрічатися не рідше 

від одного разу на шість місяців для обміну інформацією і досвідом, виявлення 

проблем та найкращих практик як щодо судового співробітництва загалом, так і щодо 

діяльності Мережі, а також визначення параметрів для інформаційної системи, 

зокрема розробки керівних принципів для методичних матеріалів. Це свого роду 

майданчик для обговорення практичних та правових проблем, з якими держави-члени 

стикаються в процесі судової співпраці. Ці зустрічі забезпечують «платформу для 

обміну даними та думками» [221], на якій поширюється інформація про результати 

діяльності Мережі, акцентується увага на основних недоліках та з метою їх усунення 

виявляється передовий досвід у сфері судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах. Ці зустрічі організовує Комісія: вона скликає їх та на них 

головує. Комісія забезпечує також секретарські послуги, готує проект порядку 

денного й після кожного засідання складає відповідний протокол. 

У цьому контексті варто зазначити, що Регламент передбачає лише два види 

зустрічей: зустріч контактних пунктів, про які йшлося вище, та зустріч членів 

Мережі. На противагу зустрічам контактних пунктів, для організації зустрічей, 

відкритих для всіх членів Мережі, не передбачено конкретних вимог та періодичності 

проведення. Така прогалина регулювання відповідним чином позначилася й на 

практичній реалізації: якщо, наприклад, у 2009–2015 рр. було проведено 38 зустрічей 

контактних пунктів, то зустрічі всіх членів Мережі відбуваються раз на рік [222]. 

Погоджуючись з тим, що основна діяльність Мережі зосереджена саме в контактних 

пунктах, а тому їх зустрічі мають відбуватися частіше, слід зазначити, що відсутність 

законодавчо встановленої вимоги проведення зустрічей усіх членів Мережі негативно 

впливає на обмін досвідом, оцінку діяльності між усіма членами Мережі й загалом 
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вироблення заходів поліпшення судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах у ЄС. 

Поза зустрічами контактні пункти можуть обмінюватися інформацією через 

створену Комісією систему, захищену обмеженим доступом, – внутрішню електронну 

систему (Інтранет-мережу) CIRCA, що полегшує комунікацію між членами ЄСМЦГС 

завдяки легкому доступу до документів, доступу до внутрішньої мережі зв’язку, а 

також ефективному поширенню власної інформації в Мережі (73% оцінили згадану 

систему як корисну [216]). Таке щоденне спілкування та обмін досвідом сприяють 

виявленню слабкостей та виробленню пропозицій щодо кращого регулювання. У 

майбутньому ЄК планує [216] розширити систему CIRCA, створивши у її рамках, 

наприклад, Інтернет-чати з конкретних тем, що дасть змогу встановлювати прямий 

зв’язок між членами мережі та зменшить потребу в додаткових зустрічах, а отже й 

допоможе знизити витрати і підвищити продуктивність. 

Незважаючи на те, що, згідно з п. 19 Преамбули Рішення Ради №2001/470/ЄC, 

Данія не брала участі в ухваленні, а відповідно, не є членом Мережі, ця держава може 

бути представлена на зустрічах контактних пунктів та членів Мережі. Також країни-

кандидати та деякі треті країни, що є учасниками міжнародних угод із судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах, укладених Співтовариством, 

можуть бути запрошені для участі на цих засіданнях як спостерігачі. 

Стосовно інформаційної функції у Рішенні зазначається, що інформаційна 

система має бути заснована на Інтернеті й надавати доступ до даних про діючі судові 

заходи, прецедентне право, правові та судові системи держав-членів, а також загалом 

про співробітництво в цивільних та господарських справах. Система містить також 

практичні інформаційні листи для громадськості. Через Інтернет громадяни можуть 

отримати доступ до інформації про правову систему держав-членів (про те, як 

подавати позови в суд, про правову допомогу тощо). Рішення передбачає, що система 

має включати в себе такі категорії: інструменти Співтовариства, національні заходи, а 

також чинні міжнародні договори. 

Таким чином, Мережа здійснює функції у двох практичних напрямах: з одного 

боку, вона безпосередньо допомагає співпрацювати судовим органам держав-членів, 



120 

а з другого – забезпечує інформаційну підтримку громадськості та фахівцям у галузі 

права, які працюють із транскордонними цивільними і господарськими справами. 

Через це з метою підвищення ролі Мережі шляхом включення до неї 

професійних асоціацій на національному рівні, що представляють юристів, які 

безпосередньою працюють з імплементацію права ЄС і міжнародними договорами, 

що стосуються судового співробітництва в цивільних та господарських справах, у 

червні 2009 р. Комісія ухвалила рішення про внесення змін до Рішення Ради 

№2001/470/ЄC про створення Європейської судової мережі в цивільних та 

господарських справах [220], яке почали застосовувати з 1 січня 2011 р. Ці зміни 

зобов’язують контактні пункти підтримувати зв’язок з професійними організаціями, 

що відкриє можливість для обміну досвідом та інформацією з юристами, адвокатами, 

нотаріусами та судовими виконавцями, їх співпраці в розробці інформаційних листів 

та участі у зустрічах контактних пунктів. Проте, оскільки основним завданням 

контактних пунктів є допомога саме судовим органам, у змінах не передбачено 

їхнього обов’язку надавати допомогу цим новим категоріям членів. І це зрозуміло, 

адже нове навантаження, що не відповідає першочерговій меті створення даного 

проекту, зменшить ефективність виконання основних його функцій. Так, станом на 

квітень 2015 р. [222] членами Мережі було 70 професійних асоціацій, зокрема ті, які 

представляють адвокатів, нотаріусів та судових приставів. Загалом, їх включення 

стало корисним [223] для досягнення основних цілей Мережі, адже саме вони, 

стикаючись на практиці зі складнощами співробітництва із судами інших держав – 

членів ЄС, можуть пропонувати нові ідеї та практичні заходи. 

Отже, починаючи із суто законодавчого регулювання процесу судового 

співробітництва, Євросоюз створив нову форму співпраці, що ґрунтується на 

неформальних зв’язках працівників судових органів держав-членів. Така система 

одночасно об’єднує судові органи на наднаціональному інституційному рівні і 

децентралізує діяльність контактних пунктів, за щоденну роботу яких відповідають 

держави-члени, де їх організовано. Тобто відбувся перехід від централізованого 

ієрархічного управління до самокоординованої неієрархічної форми співпраці. У 

зв’язку з чим Б. Колер-Кох стверджує, що, створюючи саморегульовану мережу, 



121 

держави, так само як і ЄС, відмовилися від своїх амбіцій і перетворилися «з актора в 

арену» [224, 17]. 

Нові європейські порядки (Європейське виконавче провадження (Регламент 

№805/2004), Європейський платіжний ордер (Регламент №1896/2006), Європейська 

процедура врегулювання спорів з невеликою ціною позову (Регламент №861/2007)) 

підтверджують ці тенденції. З аналізу, проведеного в попередньому підрозділі даної 

дисертаційної роботи, видно, що сторони судових розглядів, які відбуваються 

відповідно до цих регламентів, як правило, не мають зв’язку одна з одною, а обмін 

всіма процесуальними документами здійснюється через суд. Таким чином, оскільки 

«ці процедури не передбачають горизонтальних механізмів співпраці (між 

сторонами), а тільки вертикальні (між судом і сторонами)», основну роль для 

правильного функціонування цих процедур, на думку європейських законодавців, має 

відігравати саме національний суд, до якого звернувся позивач: «Він покликаний не 

лише ухвалити рішення з цього питання (тобто виконувати jurisdictional function. – 

Авт.), а й вести постійний діалог і «взаємодіяти» зі сторонами» [174, 7]. 

У загальному сенсі Л. Трамбле уточнює, що «діалог передбачає, що двоє або 

більше осіб, визнані як рівноправні партнери, обмінюються словами, ідеями, 

думками, почуттями, емоціями, намірами, бажаннями, критикою і досвідом разом у 

межах спільного простору інтерсуб’єктивного змісту» [225, 630]. Виходячи з цього 

висловлювання, можна зазначити, що співробітництво судових органів у такій 

транснаціональній мережевій формі ґрунтується на рівності всіх членів, що вільно й 

неформально взаємодіють один з одним. Виключення з цього діалогу держави дало 

змогу напряму спілкуватися суддям різних держав-членів, що безперечно сприятиме 

посиленню взаємної довіри та поваги. До того ж, участь у такій Мережі сприяє 

поглибленню обізнаності суддів щодо інших правових систем, що набуває особливої 

практичної важливості з огляду на дедалі більшу інтернаціоналізацію судових 

процесів у сучасному світі. Адже, як зазначає М. Клас, саме така обізнаність є 

передумовою, що дає можливість суддям у таких мінливих умовах, використовуючи 

індивідуальний підхід, доводити справу до кінця належним чином [226, 111]. 

Однак слід зауважити, що не сприяють ефективності такого діалогу і недоліки 

самих норм регламентів, ухвалених у сфері судового співробітництва в цивільних 
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справах. Наприклад, поліпшення загального рівня взаємодії за допомогою 

використання спеціальних форм зменшується через те, що не завжди сторони 

зобов’язані їх використовувати. Мова йде про п. 3 ст. 5 Регламенту №861/2007, у 

якому зазначається, що для представлення мотивувальної відповіді відповідач може 

послуговуватися будь-яким іншим способом без використання даного бланка 

(мається на увазі частина II стандартної Форми В для відповіді). Виходить, що 

сторони можуть використовувати інші форми, що за змістом можуть відрізнятися від 

стандартних. Така ситуація може ускладнити роботу суду, змушуючи його звертатися 

до юридичної та технічної форми, оскільки зміст нестандартних форм не завжди 

зрозумілий. Це ускладнює діалог між судом і стороною, який для ефективності має 

ґрунтуватися на «спільній мові». 

Як у звіті про застосування Рішення №2001/470/ЄC [227], що був представлений 

ще 2006 р., так і у звіті 2016 р., Комісія, оцінюючи діяльність Мережі, головною 

проблемою називає брак ресурсів у контактних пунктах, що значно погіршує 

ефективність реалізації поставлених цілей.  

Станом на жовтень 2005 р. Мережа складалася з 424 членів у чотирьох 

категоріях: а) контактні пункти (93 члени); б) центральні органи, передбачені в 

документах Співтовариства та міжнародних договорах (159 членів); в) магістри 

зв’язку (13 осіб); г) інші судові або адміністративні органи, відповідальні за 

співпрацю судових органів (159 членів) [227]. Наразі, відповідно до звіту Комісії 2016 

р. [222], кількість членів Мережі зросла до 505 (включно з новою категорією 

професійних асоціацій, доданою до Мережі 2011 р.), 139 з яких – контактні пункти. 

Щодо структури національних контактних пунктів, слід звернути увагу на 

різницю в ефективності діяльності між офіційними та неофіційними мережами. 

Досвід показав, що національні субмережі є більш ефективними, їх діяльність була 

високо оцінена Комісією [227] та представлена як добра практика на зустрічах 

ЄСМЦГС. Так само відзначається [223], що рівень обізнаності суддів щодо існування 

Мережі залежить від національних структур Мережі кожної держави-члена: рівень 

обізнаності вищий у державах, де існують офіційні національні мережі. 

Веб-сайт Мережі був введений у роботу в березні 2003 р. і 22 мовами 

Співтовариства пропонував громадськості понад 2000 сторінок на 18 тем, що 
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впливають на повсякденне життя громадян та компаній. З метою підвищення рівня 

відвідування в лютому 2011 р. Рада ухвалила Висновки (6029/11) про переміщення 

веб-сайту Європейської судової мережі в цивільних та господарських справах до 

Європейського порталу електронної юстиції [228]. 

Загалом, на підставі сказаного вище Європейську судову мережу в цивільних та 

господарських справах можна визначити як низку органів та практиків, що складають 

децентралізовану структуру, метою діяльності якої є спрощення та прискорення 

співробітництва між судовими органами держав-членів. А її контактні пункти – це 

створені в кожній державі – члені ЄС органи (один або декілька), призначені для 

надання консультацій та поширення інформації стосовно інструментів судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах у межах Євросоюзу. 

Зазначимо, що Мережа відіграє важливу роль не лише для співробітництва судів, 

а й для громадськості. Зокрема, у нормативних актах (Регламентах №805/2004; 

№1896/2006; №861/2007; Директиві 2003/8/ЄC та ін.) прямо передбачається обов’язок 

держав-членів та відповідних компетентних органів співпрацювати і надавати 

інформацію про існуючі в цій сфері процедури через Європейську судову мережу в 

цивільних та господарських справах, наголошуючи тим самим на важливості надання 

доступу до відповідної інформації для учасників судового процесу. 

Зважаючи на тенденцію децентралізації судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах у ЄС та можливу фрагментацію, про яку йшлося у 

попередньому підрозділі даної дисертаційної роботи, слід зазначити, що саме 

Європейська судова мережа може стати об’єднуючим, центральним органом судового 

співробітництва в межах Європейського Союзу. 

Таким чином, з огляду на постійне розширення напрямів співпраці держав – 

членів Європейського Союзу у сфері судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах, можна стверджувати, що ЄСМЦГС «не є «міні-додаток»» 

[229]; це важливий інструмент, що дає змогу Євросоюзові реалізовувати ухвалені в 

цій сфері акти на національному рівні, сприяючи швидшій та ефективнішій 

транскордонній співпраці судових органів держав-членів. Проте, незважаючи на 16 

років функціонування ЄСМЦГС, у ній ще наявні досить ґрунтовні недоліки, а саме: 

низький рівень статистичних даних про діяльність багатьох національних контактних 
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пунктів, нехтування інструментом реєстрації запитів, і найголовніше – недостатнє 

поширення інформації про діяльність Мережі серед суддів та юристів (з чим 

погоджуються і самі члени Мережі [216]. Так, за дослідженнями Академії 

європейського права [230, 28], 55% суддів, які займалися цивільними, 

господарськими або сімейними справами, заявили, що не знали про існування 

ЄСМЦГС. Тож можна стверджувати, що не всі національні контактні пункти 

достатньо ефективно виконують покладені на них завдання. Зрозуміло, що загалом 

процес зростання ефективності всіх організаційних інструментів, застосовуваних в 

ЄС у сфері судового співробітництва в цивільних справах, у тому числі Європейської 

судової мережі в цивільних та господарських справах, – це довготривалий процес, 

проте відсутність контролю з боку Комісії за роботою національних контактних 

пунктів сповільнює його. Адже полишення цього питання на розсуд держав-членів 

уже протягом багатьох років не дає можливості об’єктивно оцінити результати, а 

отже і виявити проблеми, з якими стикаються контактні пункти у своїй повсякденній 

діяльності, що зрештою знижує можливості запровадження поліпшень для 

забезпечення їх ефективної роботи. 

У цьому контексті варто також наголосити на значенні зменшення навантаження 

на працівників Мережі, адже саме від них передусім залежить ефективність 

виконання її завдань. Так, 67% членів Мережі відзначили, що завдання стосовно 

контактних пунктів є додатковими до їхніх основних обов’язків, тільки 4% сказали, 

що мають для виконання цих завдань 75% свого робочого часу, а 2% – що виконують 

роль контактного пункту повний робочий день [216]. Звісно, така робота «за 

сумісництвом» менш витратна для держав-членів, проте це є суттєвим недоліком 

діяльності ЄСМЦГС. 

Повертаючись до наявної системи, відзначимо такі важливі практичні 

інструменти, як Європейський судовий атлас у цивільних справах (European Judicial 

Atlas in Civil Matters) [231] та Європейський портал електронної юстиції (e-Justice 

Portal) [232]. 

Європейський судовий атлас – це підтримуваний Європейською комісією сайт, 

метою якого є надання інформації щодо судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах. Уся інформація на ньому представлена державами-членами 
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відповідно до правил у сфері цивільного судочинства. Сайт охоплює такі сфери, як: 

юридична допомога; передача судових та позасудових документів; європейські 

процедури (процедури видачі Європейського платіжного ордера і врегулювання 

спорів з невеликою ціною позову); витребування доказів; визнання та виконання 

судових рішень, у тому числі визнання та виконання судових рішень у шлюбно-

сімейних справах і у справах батьківської відповідальності; компенсація жертвам 

злочинів. Він дає змогу користувачам заповнити стандартні онлайн-форми, що були 

розроблені в регламентах для відповідних транскордонних процедур, визначити 

компетентні суди або органи, до яких можна звернутися для подання заяви або для 

отримання консультативної інформації. Крім необхідної низки корисних посилань в 

Інтернеті, в Атласі можна знайти інформацію про всі суди Євросоюзу, про 

можливість здійснення транскордонного зняття свідчень, про прийнятні засоби 

зв’язку та мову, що приймається в суді кожної країни, а також інформацію про те, чи 

встановлена система відеоконференції у конкретному суді. 

Тобто, з одного боку, за допомогою згаданого проекту будь-який юрист або 

громадянин може задовольнити запит однією з мов Євросоюзу щодо назви, адреси і 

територіальної юрисдикції всіх судів ЄС. Користувачі також можуть знайти необхідні 

відомості про правову допомогу, вручення документів, зняття свідчень, визнання та 

виконання судових рішень та компенсацію жертвам злочинів. З другого боку, і самі 

суди можуть використовувати цей проект для заповнення онлайн-форм, прийнятих 

відповідно до регламентів у цивільній та господарській сферах. 

Слід зазначити, що загалом останніми роками використання сучасних засобів 

комунікації починає відігравати дедалі значнішу роль в інформуванні суспільства про 

заходи, що здійснюються у ЄС. Протягом 2007 р. був розроблений прототип 

Європейського порталу електронної юстиції, що його заступник Генерального 

секретаря Ради Європи М. де Бур-Букіккіо визначив як «транскордонну, сумісну 

інфраструктуру зв’язку» [233, 22], що слугує сполучною ланкою між різними 

правовими системами держав – членів ЄС. 

У 2008 р. Комісія опублікувала Комунікацію «Стратегія на шляху до 

європейської електронної юстиції» [234], у якій наголошується важливість 

інформаційних та комунікаційних технологій у співпраці судових систем держав-
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членів. Зазначалося, що вони поліпшують діяльність судових органів і сприяють 

упорядкуванню транскордонних процедур та скороченню витрат. У цій Стратегії для 

полегшення доступу до правосуддя по всій території ЄС підкреслювалася потреба у 

створенні «Порталу європейської електронної юстиції», що повинен був мати 

щонайменше такі функції, як: надання доступу до інформації з посиланням на наявні 

сайти та надання прямого доступу до деяких європейських процедур. Крім того, у 

довгостроковій перспективі передбачалося просування електронної юстиції як засобу 

забезпечення ефективної співпраці між судовими органами, приміром – створення 

віртуальної платформи для обміну файлами між національними судовими органами, 

сприяння відеоконференціям, створення автоматизованих засобів перекладу, а також 

баз даних юридичних перекладачів. 

У зв’язку зі схожістю змісту Європейського судового атласу в цивільних справах 

та Європейського порталу електронної юстиції наразі відбувається міграція 

матеріалів з сайту Атласу до порталу електронної юстиції. У результаті незабаром 

матимемо єдиний ефективний демонстраційний приклад використання сучасних 

технологій для забезпечення полегшення судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах. Такий інструмент співпраці на основі спеціального 

програмного забезпечення сприятиме доступу громадян до правосуддя в іншій 

державі шляхом надання швидкої та легкозрозумілої інформації про наявні у ЄС 

інструменти для розгляду транскордонних цивільних та господарських справ. 

Водночас він буде і мовною платформою, яка полегшує діалог судових органів 

держав-членів. 

У 2008 р. щодо цієї Комунікації ЄП виніс Резолюцію [235], у якій відзначив 

важливість використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та 

підтримав цю ініціативу. Парламент закликав Комісію розробити для виконання 

згаданої ініціативи План дій на європейському рівні та провести аудит усіх наявних 

законодавчих актів у сфері цивільного судочинства і в разі потреби запропонувати 

поправки для того, аби зробити наявне законодавство сумісним з вимогами 

електронної юстиції, приділивши увагу дотриманню основних прав, процесуальних 

гарантій та захисту персональних даних. У перспективі Парламент вважає, що все 

майбутнє законодавство у сфері цивільного права має розроблятися таким чином, 
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щоб можна було використовувати онлайн-форми. Проте «сфера громадян» та «сфера 

професіоналів» при цьому мають бути відокремлені, тобто портал для суддів, судових 

працівників, посадових осіб національних міністерств юстицій та юристів-практиків 

повинен бути забезпечений безпекою з наданням різних прав доступу. 

У цьому контексті слід звернути увагу саме на питання захисту персональних 

даних. Адже зі збільшенням використання ІКТ в судових процесах 

збільшуватимуться й масштаби використання приватної інформації сторін. Таким 

чином, для досягнення ефективності і, головне, безпечності системи електронної 

юстиції найважливішого значення набувають саме технічні умови взаємодії судових 

органів різних держав-членів як між собою, так і зі сторонами транскордонних 

судових розглядів. Від того, чи особа матиме впевненість у тому, що надана суду 

інформація буде захищеною від сторонніх осіб, залежить і вибір її способу 

комунікації з судом. 

Попри такі ризики, дослідження, проведене німецькою Академією електронної 

юстиції в межах Євросоюзу, засвідчило розширення використання ІКТ у відправленні 

правосуддя. Таку тенденцію підтвердила у нещодавній доповіді і Європейська комісія 

з ефективності правосуддя Ради Європи [234; 236]. Таким чином, з огляду на стійку 

готовність ЄС та держав-членів розвивати цю сферу, можна передбачити, що в 

майбутньому саме використання електронних інструментів стане основою судового 

співробітництва різних держав – членів ЄС. Особливо зважаючи на збільшення 

транскордонної електронної комерції [237, 1, 3], адже такі онлайн-процедури, як 

Європейська процедура врегулювання спорів з невеликою ціною позову сприяють 

зниженню адміністративного навантаження як на суди, так і на учасників судового 

розгляду. 

Загалом у Європейському Союзі використання електронних технологій у сфері 

правосуддя (e-Justice («е-юстиція» – скорочено від терміна «електронна юстиція»)) 

передбачає впровадження низки проектів, спрямованих на поліпшення доступу до 

правосуддя, співпраці між судовими органами держав-членів та загалом підвищення 

ефективності всієї судової системи. Розпочавши роботу, що мала на меті розвиток на 

європейському рівні використання інформаційно-комунікаційних технологій, Рада 

ухвалила Багаторічний план дій щодо електронної юстиції на 2009–2013 рр. [238]. 
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Цілі, викладені в першому Плані дій, були в цілому досягнуті, і тому розвиток цих 

інструментів було подовжено на 2014–2018 рр. [239]. У процесі обговорення нового 

Плану дій у ЄП єдина розбіжність стосувалася питання про те, чи має електронна 

юстиція бути обов’язковою [240]. Слід зауважити, що попри те, що одним з найбільш 

практично корисних прикладів можливостей, які виникають завдяки впровадженню 

цих проектів, є відеоконференція в транскордонному знятті свідчень, європейський 

законодавець на даному етапі, не накладає на держави-члени обов’язку 

використовувати відеотехнології у своїх національних судах. Через дороговизну 

технічних засобів вони присутні тільки в деяких судах частини держав-членів. Проте 

зрозуміло, що використання сучасної техніки в судових процесах слід заохочувати. З 

одного боку, це надає можливість суду особисто почути осіб (свідків), а з другого – 

скорочує витрати на трансфер у транскордонних справах, поліпшуючи таким чином 

функціонування європейської судової системи. Однак можна припустити, що в 

майбутньому відеоконференції стануть основним засобом отримання свідчень у 

транскордонних справах, а вручення процесуальних документів здійснюватиметься за 

допомогою електронних засобів комунікації. Адже з розвитком міграції, збільшенням 

транскордонної торгівлі та кількості держав – членів ЄС попит на доступ до 

іноземних судів зростатиме й надалі. 

Юристи потребують цього навіть більше за суддів. Досліджуючи потребу в 

доступі до іноземного права протягом 18 місяців, Асоціація правових досліджень та 

Швейцарський інститут порівняльного правознавства провели 576 інтерв’ю з 

представниками юридичних професій, які працюють у державах – членах ЄС. 

Виявилося, що 75% юристів потребують доступу до іноземного права, переважно в 

питаннях, що належать до вільного переміщення товарів та осіб (наприклад, 

сімейного права, правонаступництва, а також господарського і договірного права) 

[241]. 

На жаль, поширення використання згаданих проектів обмежується ще й тим, що 

не всі громадяни ЄС (тільки 50% мають доступ до Інтернету [235]) можуть 

користуватися перевагами від електронних засобів співпраці. Ті хто не має доступу до 

Інтернету, змушені шукати потрібну інформацію щодо надання практичної допомоги, 

у тому числі й щодо заповнення стандартних форм відповідних процедур, у 
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національних судах. Тому забезпечення державами-членами підтримки в наданні 

допомоги безпосередньо у своїх місцевих судах також залишається важливим. 

У контексті розвитку електронної юстиції слід звернути увагу також на подання 

позову до суду. Деякі держави-члени дозволяють подання претензій (як усередині 

держави, так і з-поза її меж) поштою або за допомогою електронних засобів, а деякі, 

навпаки, допускають лише особисто подані позови до компетентного суду. 

Наприклад, електронне подання претензій доступне в Австрії, Чехії, Естонії, 

Фінляндії та недоступне в Бельгії, Хорватії, Люксембурзі [66; 242].  

Оскільки регламенти щодо судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах передбачають, що одна зі сторін має доміцилій іншої держави 

– члена ЄС, аніж тієї, у якій подається позов, то електронне подання документів є 

корисним для спрощення судового процесу. Відповідно до логіки електронної 

системи подання позову, не існує фізичного підпису особи (він замінюється 

електронним підписом), тому постає питання ідентифікації, що зазвичай 

забезпечується фізичним підписом. Оскільки не в усіх державах-членах реалізовано 

ефективну систему ідентифікації осіб, європейські законодавці передбачили, що 

«позивачеві необхідно заповнити стандартну заяву … та відправити її до відповідного 

суду/трибуналу поштою або іншим способом, прийнятим у державі – члені ЄС, за 

місцем знаходження суду, наприклад – за допомогою факсу або електронної пошти» 

(п. 1 ст. 4 Регламенту №861/2007). Аналогічно в Регламенті №1896/2006 передбачено, 

що заява має бути подана в паперовому вигляді чи будь-яким іншим засобом зв’язку, 

у тому числі електронним, прийнятим у державі-члені походження і доступним в суді 

цієї держави. Адекватний на даний час, цей підхід усе-таки обмежує однаковість 

застосування регламентів у різних державах-членах. У державах, де не розвинута 

ефективна й безпечна процедура подання документів, позивачі, як і раніше, 

зобов’язані подавати свої вимоги особисто до суду, тож реалізація права на доступ до 

правосуддя (порівняно з державами, де можливе електронне подання) ускладнюється.  

Підтвердженням ефективності використання IT-технологій може слугувати 

також новий інструмент для просування ефективного правосуддя – табло з питань 

правосуддя у ЄС [66; 243; 242]. Це порівняльний систематичний огляд національних 

судових систем усіх країн – членів ЄС, метою якого є досягнення більш ефективного 
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правосуддя шляхом надання об’єктивних, достовірних даних про функціонування 

системи правосуддя в усіх державах-членах. Уперше дані цього табло були 

представлені 2013 р.; серед них можна виділити питання, що заслуговують на 

особливу увагу. Приміром, з цього табло видно, що електронна обробка позовів щодо 

спорів з невеликою ціною позову можлива лише в 14 країнах ЄС [66]. Причому, 

наприклад, зазначається, що в Австрії електронна система Elektronischer 

Rechtsverkehr, яка підтримує електронне подання та обробку заяв, спрощує процедуру 

в 100% судів. У Польщі подібна система за 2010 р. була використана для 686,973 

справ стосовно електронної процедури платіжного ордера [195, 25, 420]. А в Чехії 

судові збори з електронної процедури платіжного ордера наполовину менші, ніж з 

аналогічної паперової процедури, що дає стимул використовувати саме її [195, 104]. 

Крім цього, аналізуючи дані, отримані в процесі дослідження для підготовки цього 

табло [195, 624–625, 652], можна побачити залежність терміну судового розгляду в 

судах першої інстанції щодо неоскаржуваних цивільних та господарських справ від 

наявності можливості електронного подання позову в країнах – членах ЄС. Перші 10 

держав-членів з найменшим терміном розгляду справи мають систему електронного 

подання позову. В оскаржуваних цивільних та господарських справах перша п’ятірка 

держав з найменшим терміном розгляду справи має в судах доступну систему 

електронного подання позову. З огляду на відсутність даних про тривалість судового 

розгляду у певних державах – членах ЄС (у неоскаржуваних справах немає даних від 

12 держав-членів, в оскаржуваних – від 6) цю залежність не можна оцінити з усією 

повнотою. Проте вона, поза сумнівом, слугує на користь впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у судах. 

Наразі вивченням питань електронних документів у ЄС опікується 

дослідницький проект E-codex, метою якого є підвищення ефективності 

транскордонних судових процесів. У межах проекту в 2013 р. стартував пілотний 

проект щодо електронної юстиції, який передбачає необхідні технічні інтерфейси для 

безпечного електронного транскордонного подання позову. Зокрема, у сфері 

цивільного правосуддя тестуються системи для процедури отримання Європейського 

платіжного ордеру (Регламент №1896/2006) та Європейської процедури 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову (Регламент №861/2007). Вони 
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дозволять електронне подання позову до компетентного суду в іншій державі-члені, 

що бере участь у тестуванні, при підключенні відповідних національних систем 

подання через E-codex. У тестуванні беруть участь Австрія, Франція, Німеччина, 

Польща, Нідерланди, а також Чехія – тільки щодо системи для Регламенту №861/2007 

та Естонія, Греція, Італія – щодо Регламенту №1896/2006. 

Зважаючи на все ще наявні в цій сфері складнощі, слід відзначити важливість 

згаданих вище норм у регламентах щодо транскордонного судового співробітництва 

в цивільних та господарських справах, які дозволяють судам використовувати 

комунікаційні технології (наприклад, ст.ст. 4 та 8 Регламенту №861/2007, ст. 13 

Регламенту №1896/2006 та ст. 13 Регламенту №805/2004), що, сподіваємося, з 

розвитком технічного оснащення судів створять унікальну систему електронного 

подання документів і, можливо, через багато років взагалі перенесуть розгляд 

транскордонних справ в електронний формат. Адже з огляду на те, що ЄП не просто 

вважає за необхідне спростити звернення громадян та компаній до правосуддя, а 

висловлює намір створити практично автоматичний процес визнання та виконання 

судових рішень між державами-членами [244, 340], можна впевнено стверджувати, 

що використання інформаційних та комунікаційних технологій у транскордонному 

судовому співробітництві в цивільних та господарських справах є новим 

фундаментом подальшого розвитку цієї сфери у ЄС. 

Останніми роками у ЄП та Раді неодноразово підкреслювалася також важливість 

навчання суддів для ефективного застосування законодавства ЄС. Адже саме судді є 

безпосередніми реалізаторами ухвалених законодавчих інструментів, а тому їх 

навчання сприятиме практичному пришвидшенню впровадження нових інструментів 

співпраці, розроблених у цій сфері.  

Так, зокрема, у 2008 р. в Доповіді про роль національного судді у Європейській 

судовій системі [245], у Резолюції 2009 р. про реалізацію Стокгольмської програми 

[246] та у Стокгольмській програмі 2010 р. було поставлено амбітні цілі щодо 

навчання суддів, для реалізації яких 13 вересня 2011 р. Комісія опублікувала 

Комунікацію про підготовку суддів відповідно до Стокгольмського плану дій 

«Зміцнення довіри в правосудді в масштабах всього ЄС: новий вимір в 

європейському судовому навчанні» [247]. 
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Однак, розуміючи реальність повсякденної завантаженості суддів, з метою 

усунення перешкод для надання їм можливості брати участь у судовому навчанні на 

теренах ЄС, роботу в цьому напрямі розпочали достатньо давно. Уже майже 20 років 

пройшло з початку запровадження проекту Роберта Шумана та проектів «Гроцій-

кримінальний» і «Гроцій-цивільний». У цьому зв’язку варто відзначити і діяльність 

таких установ, як Європейський інститут державного управління (EIPA), 

Європейський центр для суддів та адвокатів та Європейська юридична академія 

(ERA). Проте, незважаючи на запровадження всіх цих заходів, результативність 

навчання судових працівників залишалася низькою. Причина полягала у 

фрагментарності цих ініціатив, тому вони були не в змозі забезпечити 

систематизоване широкомасштабне судове навчання. 

Першою загальноєвропейською ініціативою було створення неформальної 

мережі агентств через ухвалення так званого Статуту Бордо на зустрічі суддів 

кримінального права та прокуратури, організованій Національною школою 

магістратури Франції (École Nationale de la Magistrature). Мережа Бордо почала діяти 

з 1 січня 2001 р., вона складалася з різних національних інститутів, що 

спеціалізуються у сфері навчання професійних суддів та адвокатів у своїх країнах 

[248]. Спочатку ця мережа не була юридичною особою, а тому не могла отримувати 

фінансування від ЄС. 

Невдовзі, 19 січня 2001 р., Франція, зазначивши, що «тренінг для співробітників 

судових органів у державах-членах є неодмінною умовою для успіху європейської 

сфери правосуддя», виступила з ініціативою створення Європейської мережі 

навчання судових працівників [249]. Пропозиція уряду Франції передбачала 

створення мережі навчання тільки у сфері кримінального права. А проте ЄП 

запропонував [250] розширити мережу шляхом охоплення сфери співробітництва в 

цивільних справах і як правову основу використати для цього ст.ст. 65 та 67 Договору 

про заснування Європейського Співтовариства. Паралельно до розгляду цієї 

ініціативи, у грудні 2001 р., Європейська рада в Лакені [251] закликала до 

стимулювання навчання суддів, зазначивши, що це «сприятиме розвитку довіри між 

тими, хто бере участь у судовому співробітництві». 
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Попри бажання розширити роботу щодо судового навчання, французьку 

ініціативу так і не було ухвалено. Адже створення передбаченої в ній мережі актом 

Ради було дуже трудомістким процесом, що спричинив би низку організаційних 

питань. Тому було визначено недоцільним продовження обговорення цієї ініціативи, 

тим паче, що для створення ефективної мережі навчання були й інші можливості, а 

саме: використання з цією метою вже наявної Мережі Бордо, посилення співпраці з 

якою на той час було б більш ефективним. Тож Рада вирішила рухатися саме в такому 

напрямку [252]. 

У результаті з 2003 р. Європейська мережа навчання судових працівників діє як 

міжнародна неприбуткова асоціація, заснована відповідно до законодавства Бельгії, 

отримуючи операційні гранди від ЄС для здійснення своїх проектів. А 2007 р. ЄК 

надала цій асоціації де-факто монопольне становище з метою реалізації програм 

обміну для судової влади. Нині Мережа включає 34 члени із 28 держав – членів ЄС та 

11 спостерігачів [253], серед яких ЄК та Рада Європи. 

Таким чином, ЄМНСП наразі є головною платформою підготовки та обміну 

судових працівників у Євросоюзі. Заснована національними закладами ЄС з навчання 

судових працівників, вона: координує співпрацю між національними судовими 

навчальними закладами; публікує онлайн-каталог короткострокових курсів з різних 

галузей права, підготовлених у країнах ЄС; бере участь у підготовці інструкторів та 

рекомендацій для загальних навчальних програм; організовує обмін між суддями і 

прокурорами. 

Навчання в мережі складається з: семінарів двох видів (основні, що дають 

загальні уявлення про тему семінару (3–5 днів) та спеціалізовані, на яких відповідна 

тема подається в деталях (2–3 дні)); практикуму (заняття, що протягом 1–2 днів 

зосереджуються на практичних питаннях); ознайомчих поїздок, що надають 

можливість учасникам отримати реалістичне уявлення про діяльність європейських 

інститутів та установ (а також про діяльність їхніх національних колег), таких як 

суди, центральні органи влади та ін.; курсів дистанційного навчання, що проводяться 

в межах так званого «електронного навчання». Курси можуть тривати від 3 до 6 

місяців і складатися як з базових курсів, так і з курсів поглибленого навчання [254, 9]. 

Напрями навчання охоплюють цивільне, кримінальне, господарське право та мовну 
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підготовку. У межах навчання щодо тематики цивільного правосуддя розроблено 

відповідні курси з Європейського виконавчого провадження для неоскаржуваних 

позовів, Європейського платіжного ордера, Регламенту №1215/2012 та інших 

інструментів судового співробітництва в цивільних та господарських справах, що 

діють у межах Євросоюзу. 

З 2005 р. щорічне число бенефіціарів програми обміну, розпочатої за ініціативи 

ЄП [255], збільшилося в сім разів. За 2005–2013 рр. у ній взяли участь близько 5600 

суддів та прокурорів (у тому числі майбутніх), судових тренерів та членів вищих рад 

юстиції [256]. У 2014 р. такі програми було реалізовано в партнерстві з 34 

інституціями із 24 країн [253]. А в загальному підсумку тільки за 2013 р. участь у 

різних навчальних заходах цієї мережі взяли 2756 учасників [257, 3], що на 356 

учасників більше навіть порівняно з попереднім роком [258, 7]. А до 2020 р. ЄМНСП 

планує надати можливість взяти участь у своїх навчальних програмах половині 

юристів-практиків з Європейського Союзу [259, 8]. 

Проте, незважаючи на важливість ЄМНСП у практичній реалізації цілей ЄС 

щодо судового навчання, Рада зазначила [260], що головну роль у розбудові 

європейської правової культури мають відігравати саме національні органи навчання 

судових працівників. З цією метою держави-члени повинні здійснити низку 

конкретних заходів, а саме: з урахуванням принципів, закладених ЄМНСП, 

запровадити навчання з права ЄС у початкових національних програмах навчання, що 

діють у державах-членах; розвивати, стимулювати та збільшувати прямі обміни між 

суддями, прокурорами і співробітниками судових органів різних держав-членів; 

заохочувати електронне навчання і використання сучасних технологій; сприяти 

підвищенню знань офіційних мов Європейського Союзу суддями та співробітниками 

судових органів та ін. 

У науковій літературі відзначають, що таке акцентування уваги на ролі 

національних органів судового навчання ймовірно спричинене «відмінностями в 

національних системах, чутливістю щодо гармонізації основних правових культур, а 

також бюджетними обмеженнями» [261, 6]. Слід додати, що таке децентралізоване 

регулювання дає змогу формувати європейську культуру у судових працівників ще до 

початку їх практичної діяльності, що, так би мовити, запобігає виникненню проблеми 
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з незнанням суддями законодавства ЄС, особливо з огляду на недостатнє 

використання у повсякденній практиці актів Євросоюзу у сфері транскордонних 

цивільних та господарських справ. 

Дані статистики [230] показують, що більшість суддів не стикається із 

застосуванням регламентів ЄС (в усіх сферах) у повсякденному житті, а багато з них 

у кращому разі застосовують норми ЄС двічі або тричі на рік. Попри те, що судді 

визнають значимість права ЄС, багатьом із них, так само як і раніше, бракує 

спеціальних знань щодо того, як і коли його застосовувати. 32% суддів, що брали 

участь в опитуванні, проведеному Академією європейського права, сказали, що 

знають лише незначною мірою (чи взагалі не знають), коли слід безпосередньо 

застосовувати норми права ЄС, і лише 20% відповіли, що дуже добре знають, коли це 

слід робити. Причому в цій сфері не існує жодних істотних відмінностей між старими 

(до 2004 р.) і новими державами-членами. Рівень знань підвищується залежно від 

судової ієрархії, але навіть серед суддів на більш високих або верховних інстанціях 

тільки 31% сказали, що дуже добре знають, коли слід безпосередньо застосовувати 

норми права ЄС, 16% – що лише незначною мірою знають, коли це зробити, а 1% – 

що не знають цього взагалі.  

Така невтішна статистика має місце на фоні того, що три чверті суддів та 

прокурорів зазначили, що кількість справ, пов’язаних із законодавством ЄС, за 

останні роки збільшилася. Майже половина суддів і прокурорів займаються 

питаннями законодавства ЄС принаймні раз на три місяці. Як наслідок, 73% 

розглядають знання законодавства ЄС та його реалізацію як те, що належить до їхніх 

функцій.  

Попри те, що 76% суддів заявили, що кількість справ, пов’язаних із правом 

Союзу, з роками збільшується (кількість транскордонних цивільних та господарських 

справ зросла за останні роки на 52–55%) [230, 116], 51% зазначили, що ніколи не 

брали участі в судовій підготовці із законодавства Союзу або законодавства іншої 

держави-члена [247]. Причому причиною того, що судді не проходили підготовки з 

права Союзу, у 31% була відсутність доступного навчання з цих питань [230, 120]. 

Отже, незважаючи на активну роботу ЄС у напрямі розширення навчання з 

ухвалених заходів у сфері транскордонних цивільних та господарських процесів, на 
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даному етапі рівень знань суддів та судових працівників залишається недостатнім для 

гарантування безпечного правового середовища для громадян і підприємств, що 

діють на теренах Союзу. 

З огляду на те, що право ЄС являє собою не просто сукупність актів, а й 

культурний та соціологічно об’єднуючий вимір, не слід забувати і про природну 

схильність до інтерпретації формулювань конкретного закону ЄС із посиланням на 

національні правові концепції, що призводить до неправильного застосування норм 

ЄС. І логічно, що ступінь об’єднання в застосуванні європейських законів 

безпосередньо залежить від загального розуміння і тлумачення регламентів та 

директив ЄС. Таким чином, оскільки наразі національні системи судового навчання, 

будучи тісно пов’язаними з організацією судової системи в конкретній державі-члені, 

відрізняються одна від одної, загальноєвропейські програми навчання видаються 

необхідними для подолання психологічних бар’єрів, що з’являються в багатьох 

практиків, коли мова заходить про застосування іноземного права. Особливо 

актуальним це питання стає, зважаючи на посилення мобільності всередині ЄС, адже 

щороку зростає вірогідність того, що кожен із суддів матиме справу з законодавством 

Євросоюзу та необхідністю співробітництва із судовим органом іншої держави – 

члена ЄС. 

Зв’язок розробки взаємного європейського стандарту навчання з формуванням 

довіри неодноразово відзначався як в актах інститутів Євросоюзу [260; 262; 263; 264], 

так і в науковій літературі. До того ж, деякі науковці саме навчання взагалі називають 

основною гарантією належного функціонування судів, адже «судді стали 

центральним елементом у нашому суспільстві» [52, 252].  

Саме тому слід погодитися з О. Моліторісовою стосовно того, що співпраця між 

судами потребує додаткових засобів консолідації інструментами «жорсткого права» 

ЄС. Адже засоби, що існують наразі (судове навчання з права ЄС, мовних навичок, 

інформаційних технологій тощо), є формально не обов’язковими, тому здатні лише 

«підштовхнути» співпрацю судів до стабільних результатів [209, 19]. Найпростіший 

спосіб для досягнення цієї мети, вважає вчена, – ґрунтуючись на вже розроблених 

національних навчальних структурах, забезпечити стандартизоване навчання, 

частиною якого буде і навчання у сфері комунікаційних технологій [209, 21]. Тим 
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паче, що в Мережі судового навчання вже наявні розроблені інструкції для судових 

тренерів [254; 265], що визначають основні акценти, на які треба звертати увагу у 

процесі навчання судових працівників. На нашу думку, для підвищення рівня знань 

суддів, які серед інших розглядають також транскордонні цивільні та господарські 

справи, найефективнішим усе-таки було б саме введення обов’язковості навчання за 

дистанційними програмами у сфері цивільного правосуддя, розробленими 

Європейською мережею навчання судових працівників. 

Отже, ознайомившись з діяльністю ЄМНСП, можна визначити, що судове 

навчання (у контексті даної дисертаційної роботи) означає широке розмаїття методів 

та засобів професійної підготовки судових працівників, які мають справу, серед 

іншого, з питаннями юрисдикції, визнання та приведення у виконання судових 

рішень у цивільних та господарських справах та іншими інструментами, 

розробленими у Євросоюзі в межах простору цивільного правосуддя.  

Незважаючи на те, що низка заходів уже здійснюється, зауважимо, що необхідно 

ще докласти зусиль для полегшення доступу до правосуддя стосовно судового 

співробітництва та взаємного визнання рішень у цивільних та господарських справах. 

Це має особливе значення, оскільки кордони між країнами Євросоюзу не повинні 

бути перешкодою для подання позову, врегулювання цивільних спорів та виконання 

судових рішень, на чому наголосила Рада в «Гаазькій програмі: зміцнення свободи, 

безпеки та правосуддя у Європейському Союзі» [121]. Тим більше, що 

опосередковано судове навчання впливає і на належне функціонування внутрішнього 

ринку ЄС. Адже саме від роботи судових працівників залежать не тільки поліпшення 

та спрощення судового співробітництва, а й його швидкість. І чим вищу кваліфікацію 

і знання про застосування наявних у ЄС інструментів мають працівники судових 

органів держав-членів, тим швидше здійснюватимуться, зокрема, процедури 

транскордонного збирання доказів і транскордонної передачі судових та позасудових 

документів, що вплине загалом на якість судового співробітництва в межах ЄС. Саме 

тому заходи у сфері судового співробітництва в цивільних та господарських справах 

мають включати розвиток як законодавчих, так і практичних інструментів співпраці. 

Отже, розглядаючи діяльність усіх організаційних форм співпраці у сфері 

судового співробітництва в цивільних та господарських справах у межах ЄС, можна 
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виокремити три основні інструменти, розроблені в цій сфері: Європейську судову 

мережу в цивільних та господарських справах, заходи європейської електронної 

юстиції (Європейський судовий атлас у цивільних справах, Європейський портал 

електронної юстиції, Інтранет-мережа CIRCA) та навчання судових працівників. 

Проте основним недоліком цих інструментів наразі є несистемний та 

невпорядкований характер діяльності. І наведені дисертантом статистичні дані 

стосовно того, що 55% суддів, які займалися цивільними, господарськими або 

сімейними справами, заявили, що не знали про існування ЄСМЦГС, та дані стосовно 

рівня знань суддів про застосування законодавства ЄС виразно свідчать: така 

роздрібнена діяльність діючих інструментів негативно впливає на їх ефективність. 

Тож дієвість створених організаційних інструментів судового співробітництва держав 

– членів ЄС у цивільних справах усе ще потребує подальшого підвищення. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Третій етап співробітництва держав – членів ЄС у сфері цивільного 

правосуддя (2009 р. – до н. д.) характеризується збільшенням переліку заходів для 

розвитку судового співробітництва в цивільних справах, закріпленням принципу 

взаємного визнання на рівні Договору про функціонування Європейського Союзу як 

основи судового співробітництва в цивільних справах транскордонного змісту та 

поширенням юрисдикції Суду ЄС щодо питань, визначених у ст. 81 ДФЄС. ЄС дедалі 

активніше діє в напрямі створення простору «цивільного правосуддя», у якому, 

зокрема, буде повністю відсутня процедура екзекватури для визнання та виконання 

судових рішень, винесених в іншій державі-члені, і буде забезпечений дієвий доступ 

до правосуддя. Скасовується ст. 293 Договору про заснування Європейського 

Співтовариства, таким чином компетенція з ухвалення заходів у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах повністю належить Євросоюзові. 

2. Оскільки попит на доступ до правосуддя збільшується і кількість 

транскордонних судових справ постійно зростає у зв’язку з підвищенням мобільності 

як фізичних, так і юридичних осіб на території ЄС, традиційні системи не в змозі 

забезпечити рівноцінну відповідь на нові потреби. Тому виникає потреба у створенні 

інноваційних підходів до судової співпраці, адже різноманітність наявних 
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національних ініціатив у цій сфері може призвести до ухвалення різних заходів на 

національному рівні, що ускладнить процес розгляду транскордонних цивільних 

справ. На наш погляд, основні недоліки в цій сфері можна резюмувати таким чином: 

дефіцит інформації стосовно процедур, які може використати особа для захисту своїх 

прав в інших державах-членах, та процедур, розроблених на рівні ЄС у цій сфері; 

мовні бар’єри; недостатнє використання наявних інструментів Євросоюзу; складність 

в обміні інформацією між судовими органами різних держав-членів; проблеми, 

пов’язані з безпекою персональних даних та документів; відсутність високого рівня 

довіри між судовими органами держав-членів; недостатня підготовка суддів із 

застосування як актів Євросоюзу, ухвалених у сфері судового співробітництва в 

цивільних справах, так і загалом права ЄС. 

3. Розвиток принципу взаємного визнання та виконання судових рішень призвів 

до скорочення та, у деяких випадках, скасування процедури екзекватури в межах 

держав – членів Євросоюзу. У результаті задля прискорення і спрощення процедури 

визнання та виконання судових рішень, винесених в іншій державі – члені ЄС, у 

Євросоюзі діє низка законодавчих актів, зокрема: на зміну нормам Брюссельської 

конвенції було ухвалено Регламент №44/2001, що наразі замінений Регламентом 

№1215/2012, та нові акти вторинного права, такі як Європейське виконавче 

провадження для неоскаржуваних позовів (Регламент №805/2004), Європейський 

платіжний ордер (Регламент №1896/2006), Європейська процедура врегулювання 

спорів з невеликою ціною позову (Регламент №861/2007) та ін. 

4. З метою забезпечення стійкого функціонування судових процедур у 

транскордонних справах було створено практичні засоби співробітництва на 

організаційному рівні між національними судами держав – членів ЄС, такі як 

Європейська судова мережа в цивільних та господарських справах, європейське 

судове навчання та розвиток електронної юстиції. 

5. Судове навчання має найважливіше значення для побудови й зміцнення 

взаємної довіри та поліпшення співробітництва між судовими органами і юристами-

практиками в різних державах-членах. Саме тому в ЄС активізується робота з 

розвитку судового навчання, що в контексті даної дисертаційної роботи 

розглядається як наявність широкого розмаїття методів і засобів професійної 
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підготовки судових працівників, що мають справу, серед іншого, з питаннями 

юрисдикції, визнання та приведення у виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах та іншими інструментами, розробленими у ЄС у межах 

простору цивільного правосуддя. Таким чином, це стало характерним досягненням 

Європейського Союзу, адже зближення стосується не тільки законодавств держав-

членів, а й правозастосовної практики та правової культури. 

6. Хоча в межах міжнародного права існують міжнародні договори, що 

регулюють окремі питання співпраці держав у сфері цивільного правосуддя, у ЄС 

було створено унікальний механізм судового співробітництва в цивільних справах, 

який поєднує міжнародні договори, акти Союзу та національні органи держав-членів, 

що їх впроваджують. 
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РОЗДІЛ 3 

Зовнішній вимір судового співробітництва в цивільних справах 

3.1. Передумови розвитку зовнішнього виміру ЄС  

у сфері судового співробітництва в цивільних справах 

З початку впровадження Маастрихтським договором співпраці у сфері юстиції та 

внутрішніх справ ця сфера політики розвивалася в межах міжурядового 

співробітництва й не було передбачено положень, що дозволяли б Євросоюзу 

співпрацювати з третіми країнами. Ситуація почала змінюватися з набранням 

чинності Амстердамським договором 1999 р., коли сферу судового співробітництва в 

цивільних справах було перенесено до компетенції Співтовариства. 

У Віденському плані дій зазначалося, що такі зовнішні аспекти дій ЄС, як 

співпраця з третіми країнами та міжнародними організаціями можуть стати новим і 

складним виміром. Зокрема, «комунітаризація» питань, що стосуються притулку, 

імміграції та судового співробітництва в цивільних справах, дасть змогу 

Співтовариству здійснювати свій вплив на міжнародному рівні в цих питаннях у 

межах, що допускаються встановленим прецедентним правом Суду ЄС щодо 

зовнішньої компетенції Співтовариства. А у Висновках Тампере Європейська рада 

наголосила, що з метою створення ПСБП треба використовувати всі доступні 

інструменти, які має у своєму розпорядженні Союз відповідно до Амстердамського 

договору, у тому числі й у сфері зовнішніх зв’язків. 

Слід звернути увагу на те, що розвиток зовнішнього виміру колишньої сфери 

юстиції та внутрішніх справ сам по собі не є ціллю. Як зазначила Європейська Рада 

[266] стосовно європейських пріоритетів та цілей ЄС щодо зовнішніх зв’язків у сфері 

юстиції та внутрішніх справ, розроблених відповідно до вимог п. 61 Висновків 

Тампере, розвиток зовнішньої політики ЮВС, навпаки, має стати частиною загальної 

стратегії Союзу і бути включений до зовнішньої політики останнього на основі 

підходу cross-pillar («між опорами»), тобто шляхом спільного використання 

положень, що належать до різних опор ЄС. Одночасно з цим Рада заявила [267], що, 

забезпечуючи «скоординований та узгоджений» підхід, ЄС має зробити сферу ЮВС 

центральним пріоритетом у зовнішніх відносинах. Таким чином, не будучи 

самоціллю, зовнішній вимір простору свободи, безпеки та правосуддя, включно із 
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зовнішнім виміром судового співробітництва в цивільних та господарських справах, 

відіграє важливу роль у досягненні цілей, поставлених у ПСБП.  

Водночас слід зауважити, що загалом розвиток співпраці Євросоюзу з третіми 

країнами відіграє важливу роль у формуванні всього європейського правового 

простору31. Адже, як зазначає М. М. Гнатовський, право ЄС, забезпечуючи 

«зближення не тільки правових систем держав-членів, а й інших держав Європи – 

держав-кандидатів, держав-партнерів, інших держав Європи, що уклали з ЄС 

відповідний міжнародний договір», є його ключовою складовою [268, 183]. 

Першочерговим чинником для просування Євросоюзом за його межі як визнання 

та виконання судових рішень, так і всього судового співробітництва в цивільних 

справах транскордонного змісту, є наявність для цього зовнішньої компетенції ЄС та 

його держав-членів. 

У самих положеннях розділу IV Договору про заснування Європейського 

Співтовариства (Амстердамського договору) не було зазначено будь-яких явних 

зовнішніх повноважень ЄС у цій сфері. А відповідно, і не було прописано правову 

основу для дій ЄС (раніше – Співтовариства) стосовно договорів з третіми країнами 

(або міжнародними організаціями) у сфері судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах (п. 4 ст. 67, ст. 81 ДФЄС (раніше – ст. 61 (с), ст. 67 

Амстердамського договору про заснування Європейського Співтовариства)). 

Проте, навіть якщо немає прямого посилання на зовнішню компетенцію у 

Договорах ЄС, фактом є те, що вони були вироблені в результаті судової практики 

Суду ЄС. Таку компетенцію в доктрині прийнято називати «дорозумілою», тобто це 

компетенція, що «припускається», проте не є чітко визначеною в установчих 

договорах Євросоюзу. Як наголошує В. І. Муравйов, такі рішення Суду ЄС 

визначають «зовнішню компетенцію Співтовариства як природне поширення впливу 

внутрішніх відносин на міжнародні зв’язки» [6, 455]. Досліджуючи ЄС як 

міжнародного актора у сфері юстиції та внутрішніх справ, Й. Монар визначає [269, 

                                                           
31 Європейський правовий простір М. М. Гнатовський визначає як «сукупність юридичних норм та стандартів, 
вироблених в рамках європейських регіональних організацій (ЄС, Рада Європи ОБСЄ), а також міжнародних та 
національних механізмів їх реалізації у національних правових системах європейських держав з метою досягнення їх 
відповідності». Див.: Гнатовський. М. М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми: монографія 
/ М. М. Гнатовський; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – К. : Промені, 2005. – С. 180. 
Тобто термін «європейський правовий простір» є набагато ширшим від терміна «правовий простір Європейського 
Союзу». 
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397] три умови, необхідні для наявності дорозумілої компетенції: перша – мають бути 

цілі Співтовариства, для досягнення яких слід здійснити зовнішні дії; друга – мають 

бути явні внутрішні повноваження Співтовариства в питанні, з якого повинні бути 

здійснені зовнішні дії; третя – Співтовариству має бути необхідно діяти зовні для 

досягнення відповідних цілей.  

У цьому контексті варто згадати, що ще у 1971 р. Суд постановив, що 

компетенція Співтовариства укладати міжнародні договори «виникає не тільки з явно 

наданих Договором повноважень … а й рівною мірою може випливати з інших 

положень Договору і з заходів, ухвалених у межах цих положень інститутами 

Співтовариства» [270]. Також Рішенням у справі 22/70 Commission v Council (ERTA)32 

1971 р. Суд ЄС встановив принцип, відповідно до якого у сферах, де були ухвалені 

спільні правила, держави-члени більше не мають повноважень, діючи поодинці або 

навіть спільно, брати на себе зобов’язання щодо третіх країн, які впливають на дані 

правила. При цьому Суд зазначив, що в такому випадку Співтовариство має 

виключну компетенцію укладати міжнародні угоди. 

Було зрозуміло, що, ухваливши Регламент №44/2001, Співтовариство здійснило 

свою внутрішню компетенцію і ухвалило спільні правила щодо юрисдикції, визнання 

та виконання судових рішень, а тому держави-члени втратили можливість самостійно 

врегульовувати ці сфери з третіми країнами. Проте основну увагу тут привертає 

посилання саме на вплив положень майбутнього договору з третіми країнами на вже 

ухвалені спільні правила ЄС. Таким чином, можна зробити висновок, що, в разі якщо 

договір про визнання та виконання іноземних судових рішень не суперечитиме 

ухваленим актам Союзу, держави-члени мають право укладати такі угоди. Саме 

такого висновку можна дійти, аналізуючи положення Рішення Ради [271] від 5 червня 

2008 р., що уповноважило певні держави-члени в інтересах Європейського 

Співтовариства ратифікувати Гаазьку конвенцію про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання і співпрацю стосовно батьківської 

відповідальності та заходів щодо захисту дітей 1996 р. або приєднатися до неї. У 

Рішенні чітко прописано, що, оскільки тільки деякі статті цієї Конвенції впливають на 

                                                           
32ERTA – з англ. European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport – 
Європейська угода стосовно роботи екіпажів транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні 
перевезення. 



144 

законодавство Співтовариства, зокрема на Регламент Ради №2201/2003 про 

юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у шлюбно-сімейних справах та у 

справах про відповідальність батьків, в інших охоплених Конвенцією питаннях, що 

не впливають на законодавство Співтовариства, держави-члени зберігають свою 

компетенцію. Тому Співтовариство та держави-члени мають спільну компетенцію 

укладати цю Конвенцію. Такий вид міжнародних договорів у доктрині називають 

«змішаними угодами» [52, 59; 272, 211], тобто це договори між ЄС та її державою-

членом (державами-членами) і міжнародною організацією чи третьою країною 

(країнами), зміст норм яких частково підпадає під виключну компетенцію Союзу, а 

частково належить до компетенції держав-членів. 

Також у зв’язку з відсутністю чітко прописаних положень виключну 

компетенцію Союзу було встановлено Висновком Суду ЄС 1/03 від 7 лютого 2006 р. 

[273] щодо підписання вже згадуваної в першому розділі даної дисертаційної роботи 

Луганської конвенції про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах. Саме він відіграв найбільшу роль у наданні 

виключної зовнішньої компетенції в цій сфері Європейському Співтовариству.  

Загалом, необхідність у такому Висновку була спричинена змінами, внесеними 

Амстердамським договором про заснування Європейського Співтовариства, що 

передбачали ухвалення правової бази Радою, зокрема у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах (ст. 61 Амстердамського договору про 

заснування Європейського Співтовариства), у тому числі заходів щодо поліпшення та 

спрощення визнання та виконання рішень у цивільних та господарських справах (ст. 

65 згаданого Амстердамського договору). Водночас, оскільки, відповідно до ст. 293 

ДЗЄС (колишня ст. 220 Римського договору), держави-члени, у разі потреби, мають 

вступати між собою в переговори з метою забезпечити своїм громадянам, серед 

іншого, спрощення формальностей, встановлених для взаємного визнання та 

виконання судових та арбітражних рішень, мандат спеціальної групи, призначеної в 

грудні 1997 р. для перегляду Брюссельської та Луганської конвенцій, було засновано 

саме на ст. 220 Римського договору про ЄС. Однак після змін, внесених 

Амстердамським договором, постало питання про те, до виключної компетенції 
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Співтовариства належить нова Конвенція чи до спільної компетенції Співтовариства 

та держав-членів. 

Суд у Висновку 1/03 звернув увагу на те, що слід враховувати не тільки сфери, 

які охоплюються правилами Співтовариства й положеннями відповідної угоди, а й 

характер та зміст цих правил і положень, аби пересвідчитися, що угода не здатна 

підірвати єдине і послідовне застосування правил Співтовариства та належне 

функціонування системи, яку вони встановлюють. 

Оскільки метою Луганської конвенції було поширення принципів Регламенту 

Ради №44/2001 на Договірні Сторони та забезпечення їх єдиної інтерпретації, це, по 

суті, є встановлення єдиних уніфікованих правил, єдиної системи між ЄС і третіми 

країнами, що є Договірними Сторонами цієї Конвенції. І попри те, що Луганська 

конвенція і Регламент «Брюссель I» є паралельними і майже однаковими, аналізуючи 

положення Луганської конвенції, Суд виявив низку її положень, що порушуватимуть 

правила, встановлені Регламентом Ради №44/2001. Так, нова Луганська конвенція 

містить ідентичні ст.ст. 22 і 23 Регламенту №44/2001 статті, що призведуть до вибору 

юрисдикції суду держави, яка є стороною Конвенції, проте не є членом ЄС, а за 

відсутності згаданої Конвенції відповідним судом був би суд держави – члена ЄС, у 

якій має постійне місце знаходження відповідач. Тобто з аналізу положень нової 

Луганської конвенції стосовно правил про підсудність випливає, що ці положення 

впливають на рівномірність та послідовність застосування правил Співтовариства 

щодо юрисдикції та належне функціонування системи, створеної за цими правилами. 

Щодо визнання та виконання, попри те, що більшість урядів, які представили 

зауваження до Суду, стверджували, що правила про визнання та виконання судових 

рішень у цивільних та господарських справах являють собою сферу, відокремлену від 

правил щодо юрисдикції, і не здатні зачіпати норми Співтовариства. Суд, аналізуючи 

положення Регламенту №44/2001, виявив статті, що підтверджують зв’язок між 

визнанням і виконанням судових рішень і правилами про підсудність (наприклад, ст. 

71(2)(b) і ст. 72). 

Крім цього, положення Луганської конвенції, що встановлює принцип, за яким 

судове рішення, винесене в державі, що є Договірною Стороною цієї Конвенції, має 

бути визнано в інших договірних державах без будь-яких спеціальних процедур, 
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розширює обсяг визнання судових рішень без спеціальних процедур, встановлений 

Регламентом №44/2001, збільшуючи таким чином число випадків, у яких мають бути 

визнані рішення, винесені судами країн, що не є членами Співтовариства, чия 

юрисдикція не випливає із застосування положень Регламенту. 

Таким чином, Суд дійшов висновку, що правила Співтовариства щодо визнання 

та виконання судових рішень невіддільні від правил щодо юрисдикції судів, з якими 

вони утворюють уніфіковану та узгоджену систему, і що нова Луганська конвенція 

впливатиме на єдність та послідовність застосування правил Співтовариства як щодо 

юрисдикції судів, так і щодо визнання та виконання судових рішень, а також на 

функціонування єдиної системи, створеної тими правилами. Відповідно, виключну 

компетенцію щодо укладання нової Луганської конвенції про юрисдикцію, визнання 

та виконання судових рішень у цивільних та господарських справах Суд визначив за 

Співтовариством. 

Однак, попри ґрунтовну, на перший погляд, аргументацію та аналіз великої 

кількості прецедентного права у процесі розгляду запиту на Висновок Суду, останній 

не дає остаточної відповіді стосовно компетенції щодо укладання договорів з третьою 

країною у сфері судового співробітництва в цивільних та господарських справах. 

Залишається незрозумілим, яким чином Луганська конвенція, що має на меті саме 

поширення принципів Регламенту Ради №44/2001 на Договірні Сторони, може 

вплинути на норми, ухвалені в Союзі. Адже у Висновку Суду ЄС йшлося лише про 

ризик порушення правил щодо юрисдикції, а про положення про визнання та 

виконання судових рішень таких зауважень зроблено не було. Отже, можна зробити 

висновок, що не всі положення Луганської конвенції (а також, у разі укладання їх у 

майбутньому, положення аналогічних договорів ЄС із третіми країнами) слід 

розглядати як такі, що можуть порушити правила Євросоюзу, адже вони можуть 

просто поширювати внутрішні правила ЄС на відповідні треті країни. 

Так само стосовно цього Е. Каннізар звертає увагу на те, що положення 

Луганської конвенції не повністю належать до меж внутрішнього законодавства 

Співтовариства, а відповідно, і не всі вони можуть змінювати ці межі [274, 5]. Таким 

чином, погоджуючись із висновком О. Трунка, що, згідно з новими тенденціями в 

даній правовій сфері всередині Євросоюзу, у «майбутньому можуть укладатися угоди 
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про надання правової допомоги в цивільних справах з третіми країнами, ймовірно, 

тільки самим Європейським Співтовариством» [275, 25], слід зробити застереження 

про те, що питання про наявність виключної компетенції Союзу стосовно договорів з 

третіми країнами в сфері судового співробітництва в цивільних справах, зміст 

положень яких не впливає на ухвалені правила Союзу, на наш погляд, так і 

залишилося чітко не визначеним. І Висновок Суду 1/03 [273] є підтвердженням такої 

неоднозначності, а отже потребує уточнення та доповнення, адже обсяг зовнішньої 

компетенції впливає на розвиток усього судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах. 

Це видається необхідним, адже чутливість розподілу повноважень між ЄС і його 

державами-членами може викликати певні проблеми. Як зазначають деякі зарубіжні 

науковці [276, 503], така напруженість у відносинах між ЄС і державами-членами «не 

тільки знижує ефективність і довіру до зовнішньої діяльності ЄС, а й перешкоджає 

третім країнам ефективно вести переговори, а іноді навіть успішно укласти будь-який 

міжнародний договір з ЄС». Тому, як зауважує М. Кремона (такої самої думки 

дотримуються й інші дослідники [277, 683]), даний Висновок «не слід розглядати як 

відкриття дверей до нового, більш широкого читання меж винятковості» компетенції, 

він просто є сигналом щодо потреби застосування більш всеосяжного та детального 

аналізу, зосередженого на суті та наслідках майбутніх угод для правопорядку Союзу 

[278, 5]. 

Згодом принципи критеріїв, визначених прецедентним правом Суду ЄС, було 

відображено в Договорі про функціонування ЄС шляхом додання двох нових статей – 

3 та 216. Так, у п. 2 ст. 3 ДФЄС зазначається, що Союз має виключні повноваження 

укладати міжнародні угоди, якщо укладання таких угод передбачене законодавчим 

актом Союзу або є необхідним для надання Союзу можливості здійснювати свої 

внутрішні повноваження, або тією мірою, якою їх укладання може вплинути на 

спільні правила чи змінити їхній обсяг. А в ст. 216 тепер закріплюється виключне 

право Союзу укладати угоди з однією або більшою кількістю третіх країн чи 

міжнародних організацій у таких чотирьох випадках: 1) якщо це передбачено 

Договорами; 2) якщо укладання угоди необхідне для досягнення в межах політик 

Союзу однієї з цілей, зазначених у Договорах; 3) якщо це передбачено юридично 
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обов’язковим актом Союзу; 4) якщо це може вплинути на спільні правила або змінити 

сферу їх застосування. Таким чином, положення про «вплив на спільні правила» 

залишилося незмінним. 

Підтвердженням відсутності однозначного врегулювання положень щодо 

виключної зовнішньої компетенції ЄС у сфері судового співробітництва в цивільних 

справах може слугувати нещодавня Пропозиція Комісії стосовно Рішення Ради щодо 

уповноваження Австрії і Мальти приєднатися до Гаазької конвенції від 15 листопада 

1965 р. про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

господарських справах (Гаазької конвенції про вручення) в інтересах Європейського 

Союзу [279]. Комісія, враховуючи як прецедент Рішення Ради [271] від 5 червня 2008 

р., що уповноважило держави-члени підписати Гаазьку конвенцію 1996 р., 

запропонувала ухвалити Регламент, що дозволив би Австрії та Мальті підписати 

відповідну конвенцію, оскільки вона не є відкритою для участі регіональних 

організацій, а отже Європейський Союз не в змозі приєднатися до цієї Конвенції. 

Необхідність такого дозволу Комісія аргументувала тим, що ЄС має виключну 

зовнішню компетенцію щодо Гаазької конвенції про вручення, оскільки її положення 

зачіпають правила, встановлені в Регламенті Європейського парламенту і Ради від 13 

листопада 2007 р. №1393/2007 про передачу судових і позасудових документів у 

цивільних та господарських справах (вручення документів), який скасовує Регламент 

Ради №1348/2000, а отже ці країни не вільні самостійно приєднатися до Конвенції і 

мають отримати на це дозвіл від ЄС. Проте Комітет з вивчення документів ЄС палати 

громад Сполученого Королівства у своєму звіті [280] дійшов висновку, що Комісія не 

надала переконливих аргументів стосовно наявності виключної зовнішньої 

компетенції в цій сфері. Попри схожість між Гаазькою конвенцією та відповідним 

Регламентом ЄС, не одразу стає очевидним, що застосування Гаазької конвенції цими 

державами-членами матиме вплив на дію Регламенту. І хоча дана пропозиція наразі 

тільки перебуває на розгляді в Парламенті, факт таких висновків Комітету свідчить 

про недостатню врегульованість питань зовнішньої компетенції ЄС і складність 

визначення впливу на вже ухвалені акти Союзу та можливе виникнення складних 

дебатів і в інших сферах зовнішніх зв’язків з питань співробітництва в цивільних 

справах. 
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Важливо звернути увагу на те, що ст. 4 Лісабонського договору про 

Європейський Союз зазначає, що Союз та держави-члени допомагають одне одному 

виконувати завдання, які випливають з Договорів, і мають сприяти виконанню 

завдань Союзу та утримуватися від будь-яких дій, що можуть загрожувати 

досягненню цілей Союзу, а відповідно до ст. 351 ДФЄС, держави-члени або 

зацікавлені держави повинні вживати всіх належних кроків для усунення 

встановлених несумісностей між Договорами і міжнародними угодами між 

державами-членами і третіми країнами. Через усе це може виникнути потреба в 

перегляді вже укладених чи укладенні нових угод з третіми країнами, що стосуються 

питань цивільного правосуддя, які входять до гл. 3 розд. V ДФЄС, з метою 

забезпечення необхідних інструментів правового регулювання, що враховують 

особливі потреби окремої держави – члена ЄС у відносинах з третьою країною. 

Повертаючись до розгляду актів ЄС, які стосуються аспектів зовнішніх зв’язків 

Євросоюзу у сфері судового співробітництва в цивільних справах, зазначимо, що в 

«Гаазькій програмі: зміцнення свободи, безпеки та правосуддя у Європейському 

Союзі» Європейська Рада визначила зовнішній вимір політики ЄС у просторі 

свободи, безпеки та правосуддя як зростаючий пріоритет і закликала Комісію та 

Генеральний секретаріат/Верховного представника представити до кінця 2005 р. 

стратегію, яка охоплює всі зовнішні аспекти політики Союзу в цій сфері. 

У результаті в грудні 2005 р. було представлено «Стратегію зовнішнього виміру 

юстиції та внутрішніх справ: глобальна свобода, безпека і правосуддя» [267], у якій 

наголошувалося, що розвиток ПСБП може бути успішним, тільки якщо він 

спирається на партнерство з третіми країнами в цих питаннях. 

Окремо щодо зовнішнього виміру співробітництва в цивільних справах у квітні 

2006 р. Рада затвердила стратегічний документ [281], предметом якого є аспекти 

судового співробітництва в цивільних справах у межах «Стратегії зовнішнього виміру 

юстиції та внутрішніх справ: глобальна свобода, безпека і правосуддя» [282], що 

наразі є основною рамкою для майбутньої стратегії в цьому напрямі. Ця Стратегія не 

є планом дій, але вона важлива як перший крок для розвитку цього напряму, тож її 

вагу не слід недооцінювати. 



150 

Загалом у цьому документі зазначено, що співпраця ЄС з третіми країнами у 

сфері судового співробітництва в цивільних справах має зосереджуватися на 

питаннях, які охоплюються законодавством ЄС, тобто на питаннях, визначених у ст. 

65 Амстердамського договору про заснування Європейського Співтовариства (наразі 

це ст. 81 ДФЄС). Проте, залежно від країни, з якою співпрацює ЄС, рівень деталізації 

такого співробітництва може істотно відрізнятися. Це залежить, зокрема, від наявного 

рівня співпраці, нормативно-правової бази та взаємної зацікавленості в поглибленні 

співпраці у сфері судового співробітництва в цивільних справах, а також від статусу 

країни щодо ЄС (наприклад, можливі країни-кандидати або тісні економічні зв’язки). 

Стосовно цього ще у французько-чесько-шведській робочій програмі зовнішніх 

зв’язків ЮВС [283] 2008 р. було зазначено, що проведення ефективної зовнішньої 

політики ЮВС вимагає ретельного вивчення ситуації кожного партнера стосовно 

політичного, соціального та економічного середовища і культурного рівня. Також у 

Програмі зазначається, що захист основних прав і підвищення рівня верховенства 

права в межах власних правових систем третіх країн є двома додатковими цілями і 

більш суворе дотримання вимог верховенства права має істотний позитивний вплив 

на безпеку громадян ЄС. Зовнішній вимір ЮВС зміцнюватиметься частішим 

посиланням на принцип обумовленості, адже цей принцип дасть можливість Союзові 

сприяти глобальній повазі до основних прав і демократії. 

Загалом співробітництво у сфері цивільного права може здійснюватися 

принаймні трьома різними способами: 1) шляхом міжнародних переговорів на 

багатосторонньому рівні; 2) у формі двосторонніх угод; 3) шляхом обміну передовим 

досвідом. 

Переговори з третіми країнами як щодо багатосторонніх конвенцій, так і на 

стадії їх реалізації необхідні для однакового застосування правового режиму в 

багатьох державах з різними правовими основами щодо конкретних сфер. 

Укладання двосторонніх угод між ЄС і відповідною третьою державою, а також 

між однією або декількома державами-членами і відповідною третьою країною 

забезпечує більшу гнучкість і дає змогу використовувати індивідуальні рішення у 

відносинах з деякими третіми країнами щодо певних сфер судового співробітництва в 

цивільних справах. Цей акцент на виявленні потреб партнера, як зазначає М. 
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Кремона, пов’язаний з такими принципами, як диференціювання, обумовленість та 

партнерство, що мають на меті пошук балансу «між пріоритетами Союзу і 

особливостями його партнерів» [284, 9]. 

Характеризуючи загалом угоди про взаємне визнання, які ЄС укладає з третіми 

країнами, Р. А. Петров зазначає, що вони виконують роль альтернативного методу 

транспозиції acquis communautaire у правові системи третіх країн [285, 224]. Учений 

зауважує, що саме укладання таких угод заохочує «інші країни використовувати 

міжнародні стандарти, керівні принципи і рекомендації, а також загальновизнані 

загальноєвропейські та міжнародні технічні регламенти та процедури перевірки на 

відповідність» [285, 225]. 

Проте слід відзначити і складність узгодження особливих інтересів конкретної 

держави-члена у її відносинах з не-членами ЄС та вирішенні пов’язаних з цим 

проблем на рівні ЄС. Зокрема, М. Пертегас звертає увагу на ризик того, що «ключове 

питання на порядку денному зовнішніх зв’язків даної держави-члена може стати 

досить незначним, коли розглядається всіма членами Європейського Співтовариства 

в цілому. Приміром, можливо, держава-член потребує укладання двосторонньої угоди 

про визнання розлучення за односторонньою заявою (recognition of repudiation. – 

Авт.) з державою, яка не є державою-членом, де можливість такого розлучення існує, 

тоді як низка інших держав-членів майже не стикаються з цим правовим інститутом». 

Таким чином, різниця правових систем держав-членів може спричинити блокування 

такої угоди, що негативно вплине і на третю країну, і на держави-члени, які були 

зацікавлені в укладанні угоди. Також Пертегас зауважує, що «державу, яка не є 

державою-членом, може відлякати величина Європейського Співтовариства як 

партнера у переговорах. Наприклад, можна припустити, що держава, яка не є 

державою-членом, може відмовитися вступити в переговори з Європейським 

Співтовариством у цілому, тоді як буде готова вести переговори з тією чи іншою 

державою-членом» [286, 77–78]. 

Загалом, залежно від партнера ЄС, у межах зовнішнього виміру судового 

співробітництва в цивільних справах можна виділити такі напрями: співробітництво з 

міжнародними організаціями та двостороннє чи багатостороннє співробітництво з 

окремими державами. 
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Щодо співробітництва ЄС з міжнародними організаціями важливим кроком було 

приєднання ЄС у 2007 р. до Гаазької конференції з міжнародного приватного права. 

Ще у Віденському плані дій зауважувалося, що при розробці інструментів ЄС із 

судового співробітництва в цивільних справах слід брати до уваги роботу, виконану в 

межах ГК МПрП. А в «Гаазькій програмі: зміцнення свободи, безпеки та правосуддя 

у Європейському Союзі» Комісія і Рада наполегливо рекомендували забезпечити 

узгодженість між міжнародним правопорядком і правопорядком ЄС і надалі брати 

участь у тіснішій взаємодії та співпраці з міжнародними організаціями, такими як ГК 

МПрП і Рада Європи, зокрема з метою координації ініціатив та забезпечення 

максимальної взаємодії між заходами та документами, ухвалюваними в цих 

організаціях, й інструментами ЄС. При цьому Комісія і Рада зазначили, що 

приєднання Співтовариства до ГК МПрП має бути завершене якнайшвидше. 

Це зумовлено тим, що, як зазначали П. Бомонт і Г. Мойр, «у більш розширеному 

ЄС глибокі угоди неможливі тією самою мірою, як це було, коли було тільки шість 

держав-членів» [287, 29]. Причому, як зауважує Т. Крюгер, Бомонт і Мойр дійшли 

такого висновку ще тоді, коли держав-членів було 15, а не 28, і нині така кількість, 

звісно, більш ускладнила процес узгодження положень згаданих угод. У зв’язку з цим 

погляди Бомонта та Мойра про більшу ефективність участі розширеного Союзу у 

«великому майданчику», такому як ГК МПрП, є слушними у сферах, де окремий 

інструмент ЄС у зв’язку з обмеженням дії актів кордонами буде менш ефективним, 

ніж міжнародна конвенція (наприклад, у питанні викрадення дітей, адже такі 

викрадення відбуваються не тільки в межах ЄС), а тому «створення окремої системи 

не робитиме великого внеску» [287, 29]. 

5 жовтня 2006 р. було ухвалено Рішення Ради про приєднання Співтовариства до 

Гаазької конференції з міжнародного приватного права [288]. Для того щоб це 

приєднання стало можливим, знадобилося внести зміни до Статуту ГК МПрП [289], 

оскільки до того членами Конференції могли бути виключно держави. Відповідні 

зміни набрали чинності з 1 січня 2007 р., дозволивши членство також регіональним 

економічним інтеграційним організаціям. У результаті 3 квітня 2007 р. ЄC став 

першим і поки єдиним утворенням, що використало цю нову можливість. 
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Після цього виникла складність у зв’язку з тим, що деякі конвенції, ухвалені в 

межах Гаазької конференції, містили змішані положення, частина з яких впливала на 

правила Співтовариства, ухвалені у відповідній сфері (тобто належала до виключної 

компетенції Співтовариства), а частина не впливала на законодавство Співтовариства 

й тому лишалася в компетенції держав-членів. Для ухвалення таких конвенцій ЄС і 

держави-члени мали поділяти повноваження. Проте на практиці виникали певні 

труднощі. Саме така ситуація виникла, наприклад, стосовно вже згадуваної на 

початку цього підрозділу дисертаційної роботи Гаазької конвенції про юрисдикцію, 

право, що застосовується, визнання, виконання і співпрацю стосовно батьківської 

відповідальності та заходів щодо захисту дітей [290] 1996 р., деякі статті якої 

впливають на вторинне законодавство Співтовариства про юрисдикцію, визнання та 

виконання судових рішень. Проте, відповідно до Конвенції, її учасником могли бути 

тільки суверенні держави, а отже Співтовариство на той час не могло підписати її, 

ратифікувати або приєднатися до неї. Тому 19 грудня 2002 р. було ухвалено Рішення 

Ради [291], що надало право державам-членам, в інтересах Співтовариства, підписати 

Гаазьку конвенцію 1996 р. Таким чином, поступово всі держави – члени ЄС стали 

договірними державами цієї Конвенції (останньою країною, де вона – у січні 2016 р. – 

набрала чинності, є Італія). 

Загалом на даний час щодо сфери судового співробітництва у відповідних 

державах – членах ЄС діють дев’ять конвенцій, розроблених у межах Гаазької 

конференції: Конвенція від 5 жовтня 1961 р., що скасовує вимогу легалізації 

іноземних офіційних документів (діє в усіх державах – членах ЄС); Конвенція від 15 

листопада 1965 р. про вручення за кордоном судових та позасудових документів у 

цивільних або господарських справах (діє в усіх державах – членах ЄС, окрім 

Австрії); Конвенція від 18 березня 1970 р. щодо отримання за кордоном доказів у 

цивільних або господарських справах (не діє в Австрії, Бельгії та Ірландії); Конвенція 

від 25 жовтня 1980 р. про міжнародний доступ до правосуддя (не діє в Австрії, 

Бельгії, Данії, Угорщині, Ірландії, Португалії, Сполученому Королівстві, а в 

Німеччині, Греції та Італії ще не набрала чинності, оскільки тільки підписана, проте 

не ратифікована цими державами й досі); Конвенція від 1 березня 1954 р. з 

цивільного процесу (не діє в Болгарії, Естонії, Греції, Ірландії, Мальті, Сполученому 
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Королівстві); Конвенція від 1 лютого 1971 р. про визнання та виконання іноземних 

судових рішень у цивільних та господарських справах (діє на Кіпрі, у Нідерландах та 

Португалії); Конвенція від 2 жовтня 1973 р. про визнання та приведення у виконання 

рішень, що стосуються аліментних зобов’язань (не діє в Австрії, Болгарії, Хорватії, 

Кіпрі, Угорщині, Ірландії, Латвії, Мальті, Румунії, Словенії, а в Бельгії не набрала 

чинності, бо лише підписана, проте не ратифікована); Конвенція від 19 жовтня 1996 р. 

про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво 

щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (діє в усіх державах – 

членах ЄС); Конвенція від 15 квітня 1958 р. про визнання та виконання рішень у 

справах щодо аліментних зобов’язань щодо дітей (діє в Австрії, Бельгії, Чехії, Данії, 

Фінляндії, Франції, Німеччині, Угорщині, Італії, Нідерландах, Португалії, 

Словаччині, Іспанії, Швеції, а Греція та Люксембург тільки підписали, проте не 

ратифікували цю конвенцію, тому вона для цих країн поки не набрала чинності). 

Євросоюз на даний час є учасником лише однієї з конвенцій, що присвячені 

судовому співробітництву чи визнанню та виконанню судових рішень та підготовлені 

в межах Гаазької конференції. Так, єдиною обов’язковою для держав – членів ЄС 

(окрім Данії) у цій сфері конвенцією є ухвалена 30 червня 2005 р. Конвенція про 

угоди щодо вибору суду [292], що застосовується в міжнародних справах щодо 

виключних угод про вибір суду, укладених у цивільних чи господарських справах. 

Проте нова Конвенція набрала чинності лише для ЄС, Мексики та Сінгапуру. Також її 

підписали, але поки що не ратифікували Сполучені Штати Америки та Україна. У 

доктрині зазначається, що ця Конвенція «стала останнім за часом важливим 

документом, підготовленим у рамках Гаазької конференції з питань міжнародного 

приватного права» [293, 185], і була продовженням спроби 1971 р. укласти глобальну 

Конвенцію про визнання та виконання судових рішень у цивільних та господарських 

справах, до якої приєдналися тільки п’ять країн (Албанія, Кіпр, Нідерланди, 

Португалія і Кувейт), та майже десятирічних переговорів щодо другої спроби 

укладання світової Конвенції про юрисдикцію, визнання та виконання іноземних 

судових рішень у цивільних та господарських справах у межах ГК МПрП, що 

«частково була змодельована» [294] з процедури визнання та виконання судових 

рішень, створеної в ЄС Регламентом №44/2001 (Регламент «Брюссель I») і 
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Луганською конвенцією про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах. Проте в кінцевому підсумку проект цієї 

конвенції виявився занадто спірним, зокрема, як зазначають науковці, через 

пересторогу США щодо несумісності їхньої юрисдикційної системи із системою, 

визначеною в конвенції, а тому «контрольний пакет консенсусу» [295, 183] так і не 

було зібрано. Таким чином, у зв’язку з різноманітними правовими традиціями і тим, 

що на той час основна увага держав була сконцентрована не на перевагах 

«всесвітнього» врегулювання, а на власних інтересах, така «нова спроба для 

глобальної гармонізації вважалася занадто амбітною для свого часу» [296]. 

Однак, попри складність роботи над проектом конвенції, діяльність у цьому 

напрямі все ще триває. І 2011 р. він був перезапущений під назвою The Judgments 

Project. Для цього проекту у 2012 р. Комісія із загальних питань та політики Гаазької 

конференції надала два мандати: 1) робочій групі для підготовки пропозицій щодо 

визнання та виконання судових рішень; 2) експертній групі для подальшого вивчення 

та обговорення питань про доцільність і можливість створення положень щодо 

юрисдикції. 

Стосовно подальшого розвитку цього напряму співпраці в Стокгольмській 

програмі зазначається, що Союз має використовувати своє членство в ГК МПрП 

задля активного сприяння якнайширшому приєднанню до найбільш актуальних 

конвенцій і необхідної допомоги іншим державам з метою належної реалізації цих 

документів. Також Європейська рада закликала Раду, Комісію та держави-члени 

заохочувати всі країни-партнери приєднатися до конвенцій, що становлять особливий 

інтерес для Союзу. 

Проте єдине з практичних дій, що можна відзначити в цій сфері, – це ухвалення 

у червні 2013 р. вже згадуваної Пропозиції для Рішення Ради, що уповноважує 

Австрію і Мальту приєднатися до Гаазької конвенції від 15 листопада 1965 р. про 

вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

господарських справах в інтересах Європейського Союзу [279]. 

Для просування європейських та міжнародних стандартів важливою є також 

співпраця ЄС з Радою Європи, оскільки вона є центром європейських цінностей 

демократії, прав людини і верховенства права. У «Стокгольмській програмі: відкрита 
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і безпечна Європа, що служить своїм громадянам та захищає їх», ухваленій 2010 р. 

[148], зазначається, що Союз має й надалі працювати разом із Радою Європи на 

основі підписаного 2007 р. Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та 

Європейським Союзом [297], у якому верховенство права та правове співробітництво 

визначені як одні зі сфер спільних інтересів Ради Європи та Євросоюзу. Співпраця 

між ними більш активно відбувається у сфері кримінального права і загалом прав 

людини. Особливо важливим кроком було приєднання ЄС до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (надалі – Європейської конвенції з прав 

людини) [298], у результаті чого, як зазначає В. П. Паліюк, «основоположні 

принципи, гарантовані Конвенцією, стали загальними принципами ЄС» [299]. 

Крім того, оскільки діяльність Ради Європи спрямована на встановлення 

загальних стандартів справедливого судового розгляду та доступ до правосуддя у 

своїх державах-членах (а всі держави – члени ЄС водночас є і членами Ради Європи), 

можна стверджувати, що, хоча й опосередковано, проте ця міжнародна організація 

відіграє важливу роль також для розвитку законодавства ЄС. Особливо важливою в 

цьому контексті видається ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, що гарантує 

право на справедливий судовий розгляд. Стосовно цивільного процесу важливо 

відзначити Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо принципів цивільного 

процесу, спрямовані на поліпшення функціонування системи правосуддя [300]. У них 

наголошується, що деякі норми цивільного судочинства, ухвалені в державах-членах, 

можуть стати перешкодою в ефективному здійсненні правосуддя, тому що, по-перше, 

вони можуть уже не відповідати потребам сучасного суспільства, а по-друге – ними 

можуть іноді зловживати або маніпулювати для затягування судового розгляду. Тому 

звертається увага на потребу у спрощенні цивільного судочинства й здійснення 

роботи з метою зробити його більш гнучким та оперативним, водночас зберігши 

гарантії, надані учасникам процесу традиційними процесуальними нормами, і 

високий якісний рівень правосуддя, потрібний у демократичному суспільстві. З цією 

метою було перераховано дев’ять принципів цивільного судочинства, спрямованих на 

вдосконалення судової системи, у тому числі використання судовими органами 

сучасних технічних засобів. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582_%25D0%25BC%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2_%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8_%25D0%2584%25D0%25B2%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25B8&ei=lI8wUuiADcjAtAa5j4DAAg&usg=AFQjCNHS8_r19e3V1QNCOYIhoTQIcD0gdA&sig2=3v2i_WBw3VB5DsIRCFK6nw&bvm=bv.52109249,d.Yms
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До того ж, у межах Ради Європи ухвалено Резолюції Комітету міністрів, що 

стосуються юридичної допомоги [301; 302], зокрема в Резолюції (76) 5 Комітет 

міністрів рекомендує урядам держав-членів на тих самих умовах, що й власним 

громадянам, надавати юридичну допомогу в цивільних, господарських та 

адміністративних справах, незалежно від характеру суду, що здійснює юрисдикцію: 

а) фізичним особам – громадянам будь-якої держави-члена; б) усім іншим фізичним 

особам, які постійно проживають на території держави-члена, де має відбуватися 

судовий розгляд. 

У Резолюції щодо шляхів полегшення доступу до правосуддя [303] Комітет 

міністрів рекомендує урядам держав-членів вжити всіх необхідних заходів з метою 

поступової реалізації таких принципів, як: інформування громадськості про місце 

знаходження та компетенцію судів, а також про порядок звернення до суду або 

захисту своїх інтересів у судовому розгляді; спрощення та прискорення судового 

розгляду справи; встановлення розумного розміру судових витрат; створення 

особливої процедури для спорів за позовними вимогами на незначну суму. 

Ухвалено також загальні рекомендації, приміром, щодо виконання судових 

рішень у цивільних справах [304] та щодо медіації у цивільних справах [305]. 

Європейська комісія з ефективності правосуддя ухвалила рамкову програму «Нова 

мета для судових систем: обробка кожної справи в оптимальні та передбачувані 

терміни» [306], що містить низку заходів, спрямованих на скорочення тривалості 

судового розгляду. А 2000 р. Комітетом міністрів було створено Консультативну раду 

європейських суддів, яка є дорадчим органом Ради Європи з питань незалежності, 

неупередженості та компетентності суддів. Так, один із висновків цієї 

Консультативної ради [307] стосується транскордонного виконання рішень. У ньому 

йдеться про необхідність безперешкодного визнання та виконання судових рішень 

між державами-членами, побудови європейського правового простору, активізації 

обміну та навчання (у тому числі й електронного) судових фахівців. 

Таким чином, хоча Рада Європи й використовує більш «м’які» способи 

поліпшення судового розгляду цивільних справ транскордонного змісту, 

застосовуючи рекомендаційні методи, на національному рівні вони все ж таки 

сприяють поліпшенню доступу громадян до правосуддя і допомагають досягненню 
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цілей Європейського Союзу. А тому, задля підтримки та розвитку сфери судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах, взаємодія та співпраця з 

Радою Європи є важливим напрямом зовнішньої діяльності ЄС. Конкретними 

прикладами такого співробітництва є: щорічне проведення з ініціативи Ради Європи 

та ЄК Європейського дня цивільного правосуддя, у межах якого в кожній державі-

члені проводиться низка заходів, таких як школа для суддів, лекції, конференції та 

інші інформаційні заходи щодо цивільного та господарського права й спільна 

організація конкурсу «Кришталеві терези правосуддя» з цивільного права, що слугує 

як засобом поширення інформації, так і генератором ідей щодо поліпшення 

вдосконалення наявних інструментів, розроблених у цій сфері. 

Наступним міжнародним форумом, на необхідності посилення співпраці з яким 

наголошується в документах ЄС [282], є Міжнародний інститут з уніфікації 

приватного права (УНІДРУА)33. Серед підготовлених УНІДРУА проектів стосовно 

розвитку міжнародного цивільного процесу слід відзначити Принципи 

транснаціонального цивільного процесу [308], ухвалені в партнерстві з 

Американським інститутом права у 2004 р., додатком до яких є Правила 

транскордонного цивільного процесу. Ці принципи спрямовані на узгодження правил 

національного процесу з урахуванням особливостей транснаціональних спорів. 

Передбачається, що згідно з цими принципами встановлюватимуться стандарти для 

вирішення транскордонних справ, а також формуватиметься основа для майбутніх 

реформ цивільного провадження. А оскільки, як зазначає В. С. Комаров, ці принципи 

«відображають те спільне, що характерне для сучасних концепцій здійснення 

цивільного провадження у різних правових системах» [309, XI], їх впровадження 

необхідне не тільки для правових систем держав – членів ЄС, а й для створення 

сучасних правил цивільного судочинства в інших державах, зокрема в Україні, що, 

виходячи з аналізу їх співвідношення з чинним законодавством України, проведеного 

Д. Г. Глушковою [310, 45], видається цілком можливим і доцільним. 

І хоча, окрім участі в координаційних зустрічах, наразі ніякої нормативної 

співпраці між ЄС та УНІДРУА не відбувається (хоча всі держави – члени ЄС є 

                                                           
33 УНІДРУА (UNIDROIT – з франц. Institut international pour l’unification du droit privé) – незалежна міжурядова 
організація, створена в 1926 р. як допоміжний орган Ліги Націй. На даний час членами УНІДРУА є 63 держави, серед 
яких 28 держав  – членів ЄС. 
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членами УНІДРУА), слід погодитися з Р. Брендом, який стверджує, що «це тільки 

питання часу» [311, 290]. Підтвердженням цього є Рекомендація Комісії 2013 р. 

розпочати переговори в межах УНІДРУА для майбутньої Конвенції про узгоджені 

матеріально-правові норми на ринку цінних паперів, що зберігаються в посередника 

[312], та План дій з імплементації Гаазької програми, у якому передбачено ухвалення 

Пропозиції щодо приєднання ЄС до УНІДРУА до 2014 р., що дає підстави 

прогнозувати розширення їхньої співпраці в майбутньому. 

Також відбувається підтримка Союзом діяльності Комісії ООН з права 

міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ)34 шляхом присутності на сесіях в ролі 

спостерігача та участі в переговорах щодо розробки проектів конвенцій. У даний час 

11 держав – членів Союзу є членами ЮНСІТРАЛ. У межах останньої вже розроблено 

низку актів, таких як Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень 1958 р. (Нью-йоркська конвенція, договірними державами якої є всі держави – 

члени ЄС), Арбітражний регламент ЮНСІТРАЛ, Регламент про доарбітражне 

врегулювання спорів, Конвенція ООН про використання електронних повідомлень у 

міжнародних договорах 2005 р. та ін. І хоча до сьогодні ЄС брав участь у переговорах 

лише як спостерігач, є підстави передбачити розширення його статусу до договірної 

сторони у певних конвенціях. Адже, приміром, Конвенція ООН про використання 

електронних повідомлень у міжнародних договорах [313] містить у ст. 17 конкретне 

положення, запропоноване для включення на останньому засіданні Робочої групи 

ЮНСІТРАЛ 11–22 жовтня 2004 р., – про «участь регіональної організації економічної 

інтеграції», що дозволяє Європейському Союзу підписати й ратифікувати цю 

Конвенцію. І хоча цю можливість донині так і не реалізовано, це не виключено в 

майбутньому. Адже в березні 2013 р. Комісія представила Раді пропозицію щодо 

переговорів від імені Європейського Союзу в Комісії Організації Об’єднаних Націй з 

права міжнародної торгівлі та її Робочої групи III стосовно правових норм в онлайн-

вирішенні спорів для транскордонних угод електронної комерції, а у травні 2013 р. 

був розроблений текст відповідного проекту Рішення Ради [314]. 

                                                           
34 ЮНСІТРАЛ (від англ. United Nations Commission on International Trade Law — UNCITRAL) є основним правовим 
органом системи ООН у сфері права міжнародної торгівлі. 
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Стосовно співробітництва з третіми країнами насамперед слід відзначити 

Конвенцію про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах від 16 вересня 1988 р. (вже згадувана так звана Луганська 

конвенція), підписання якої було спричинено успішністю Брюссельської конвенції 

1968 р., що привела до бажання й інших держав, які не були членами ЄС, запровадити 

аналогічну процедуру. Адже, як зазначає С. А. Михайлова, торговий обіг між 

країнами ЄАВТ і ЄС на той час уже становив понад половину зовнішньої торгівлі 

ЄАВТ і більш ніж чверть загального експорту ЄС [315, 40]. У 1973 р., під час 

проведення дискусій про приєднання Данії, Ірландії та Сполученого Королівства до 

Брюссельської конвенції [316], шведський уряд висловив зацікавленість у створенні 

процедури регулювання визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах між державами – членами Співтовариства й іншими 

зацікавленими країнами (з часом, окрім Швеції, бажання розпочати такі переговори 

виявили Норвегія, Швейцарія, Фінляндія і, згодом, Ісландія). На початку обговорення 

цієї ідеї пропонувалася організація переговорів ЄС з ЄАВТ з метою розширення 

Брюссельської конвенції. Проте виявилося, що приєднання до існуючої Конвенції 

держав, які не є членами ЄС, неможливе. Це пов’язано з тим, що її укладення було 

викликано бажанням імплементувати положення ст. 220 Римського договору про 

заснування Європейського Економічного Співтовариства, який застосовувався 

виключно між державами – членами ЄЕС, а відповідно, і не було юридичних 

можливостей поширити дію Протоколу 1978 р. про тлумачення Брюссельської 

конвенції судом ЄС на держави ЄАВТ. 

Однак після дворічного обговорення робоча група, беручи до уваги 

Брюссельську конвенцію, розробила аналогічну конвенцію, що була укладена між 

державами – членами ЄС і договірними державами Європейської асоціації вільної 

торгівлі (Ісландія, Норвегія, Швейцарія35) з метою створення в цих країнах 

однакового набору правил визначення юрисдикції, визнання та виконання судових 

рішень у цивільних та господарських справах, що було спричинено необхідністю 

сприяти впровадженню прискореної процедури забезпечення виконання судових 

                                                           
35 Князівство Ліхтенштейн не приєдналося до Луганської конвенції, хоча й було членом ЄАВТ, обґрунтовуючи це тим, 
що виконання положень Конвенції похитне його систему судочинства. 



161 

рішень, автентичних документів та мирових угод задля посилення правового захисту 

осіб. 16 вересня 1988 р. цю Конвенцію про юрисдикцію та виконання судових рішень 

у цивільних та господарських справах було відкрито для підписання [152]. 

Як уже згадувалося в попередньому розділі даної дисертаційної роботи, згодом, 

у листопаді 1997 р., Комісія представила пропозицію щодо зміни Брюссельської та 

Луганської конвенцій [157], після чого, у грудні цього ж року, Рада призначила ad hoc 

групу, що складалася з представників усіх держав – членів ЄС та Ісландії, Норвегії і 

Швейцарії (держав – членів ЄАВТ), для проведення роботи з паралельного перегляду 

цих конвенції з метою їх повної гармонізації. Проте у зв’язку з ухваленням 

Амстердамського договору Брюссельська конвенція перетворилася на акт вторинного 

законодавства ЄС (Регламент №44/2001), а щодо Луганської конвенції у жовтні 2002 

р. Рада уповноважила Комісію розпочати переговори з метою укладення нової 

конвенції. Також, через зміни, внесені до Договорів, виникла невизначеність щодо 

того, хто саме має повноваження підписувати нову редакцію Луганської конвенції: 

окремо держави – члени Європейського Співтовариства, Рада від імені 

Співтовариства чи держави-члени та Рада спільно. Це спричинило звернення Ради до 

Суду ЄС з питанням, виключну чи спільну компетенцію має Європейське 

Співтовариство для укладання нової Луганської конвенції про юрисдикцію, визнання 

та виконання судових рішень у цивільних та господарських справах, яка має замінити 

поточну Луганську конвенцію («нова Луганська конвенція»). 

На це Суд у Висновку 1/03 від 7 лютого 2006 р. [273], про який більш докладно 

йшлося на початку даного підрозділу дисертаційної роботи, відповів, що 

Співтовариство має виключне право укласти нову Луганську конвенцію. Доцільно 

коротко згадати, що це рішення ґрунтувалося на тому, що Суд дійшов висновку, 

згідно з яким нова Луганська конвенція здатна впливати на єдину систему, 

встановлену Регламентом №44/2001. Проте Г. Віттеліно вбачає аргументацію такого 

рішення в тому, що, оскільки «Європейське Співтовариство має на меті створення 

Європейського судового простору, заснованого на принципі взаємного визнання 

судових рішень, тільки у Співтоваристві уповноважені вирішити, варто чи ні 

укладати міжнародні угоди, наслідком яких було б розширення сфери застосування 

такого основоположного принципу Співтовариства до рішень із третіх країн» [286, 
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114]. Тобто така політично орієнтована аргументація припускає бажання ЄС 

максимально зменшити кількість випадків визнаних та виконуваних на своїй 

території судових рішень, винесених у країнах, що не застосовують законодавство 

Співтовариства. 

Однак, попри висловлювані в доктрині зауваження щодо цього Висновку Суду 

ЄС, у 2007 р. було підписано Конвенцію про юрисдикцію, визнання та виконання 

судових рішень у цивільних та господарських справах (Луганська конвенція II) [317], 

що набрала чинності для Євросоюзу, Данії та Норвегії 1 січня 2010 р., для Швейцарії 

застосовується з 1 січня 2011 р., для Ісландії – з 1 травня 2011 р. 

Загалом, стосовно розвитку зовнішньої компетенції Союзу у сфері судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах з окремими державами – не-

членами ЄС слід зауважити, що, крім згаданої вище співпраці з державами 

Луганської конвенції, на даний час співпраця шляхом підписання договорів 

розвивається досить повільно. Вперше найбільш докладно про цей напрям співпраці 

йшлося в Оглядовому документі про майбутню стратегію зовнішнього виміру 

судового співробітництва в цивільних справах [318] 2005 р, перша частина якого 

встановлює методи роботи для майбутньої стратегії зовнішнього виміру судового 

співробітництва в цивільних справах, а друга – ідентифікує певні країни, групи країн 

та міжнародні форуми, з якими може бути передбачено посилену співпрацю у сфері 

цивільного права. Як основний метод роботи цей документ визначає створення 

загальних рамок співпраці у сфері судового співробітництва в цивільних справах з 

певними зацікавленими третіми країнами. При цьому наголошується на необхідності 

враховувати наявний рівень співпраці і взаємної зацікавленості в поглибленні 

співробітництва у сфері судового співробітництва в цивільних справах. Тому, 

залежно від статусу країни щодо Євросоюзу (наприклад, можливі країни-кандидати), 

мети і рівня деталізації така співпраця може істотно відрізнятися. Крім укладання 

двосторонніх чи багатосторонніх угод у конкретних сферах співробітництва, 

передбачено, що така співпраця має бути посилена шляхом обміну інформації та 

форумів для обговорення як на політичному, так і на технічному рівні. 

До цільових країн цей документ відносить: країни, що приєднуються, та країни-

кандидати; держави – члени Луганської конвенції (Ісландію, Норвегію та 
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Швейцарію); держави європейської політики сусідства (країни Східної Європи і 

Центральної Азії (Азербайджан, Вірменію, Білорусь, Грузію, Молдову, Україну)); 

Середземноморські країни (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, Марокко, 

Сирію, Туніс і Палестинську національну автономію); США і Канаду; Росію; інші 

країни. 

Надалі у 2007 та 2009 рр. також було видано дві ноти [319; 320], що мали своїм 

предметом аспекти судового співробітництва в цивільних справах у межах «Стратегії 

зовнішнього виміру юстиції та внутрішніх справ: глобальна свобода, безпека і 

правосуддя» та визначали загальні рамки майбутньої стратегії зовнішнього виміру у 

сфері судового співробітництва в цивільних справах, які доповнили перелік країн для 

співпраці Китаєм, Індією, Японією, країнами МЕРКОСУР36 та Мексикою. 

Щодо самої Стратегії зовнішніх зв’язків у сфері судового співробітництва в 

цивільних справах [321], то її було ухвалено 7 травня 2008 р. У цій Стратегії 

зазначається, що сферами співробітництва мають бути питання юрисдикції, визнання 

та виконання рішень, право, що застосовується, транскордонна передача судових та 

позасудових документів, збирання доказів; також як можлива сфера співробітництва 

може бути ідентифікована адміністративна співпраця між органами, які беруть участь 

у наданні міжнародної правової допомоги37. 

Така співпраця має підтримуватись і на менш формальному рівні, зокрема 

шляхом обміну інформацією та досвідом, загальними навчальними заходами, 

юристами-практиками і т. ін. При цьому акцент слід зробити на електронних і веб-

інструментах для розвитку співпраці на міжнародному рівні. Життєздатність таких 

заходів у сучасному світі доводить успіх Європейської судової мережі в цивільних та 

господарських справах. 

                                                           
36МЕРКОСУР (від ісп. Mercado Común del Sur (Mercosur) – Південноамериканський спільний ринок) — економічний 
союз держав у Південній Америці, до якого входять Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай, Венесуела. 
37 Слід зазначити, що стосовно визначення терміна «міжнародна правова допомога в цивільних справах» існують різні 
думки (докладніше див.: Ємець І. О. Природа та міжнародно-правова сутність міжнародної правової допомоги у 
цивільних справах/ І. О. Ємець// Проблеми законності. – 2015. – Вип. 128. – С. 230–236). У даній дисертаційній роботі 
термін «міжнародна правова допомога» вживатиметься для загального позначення співпраці держав у питаннях 
здійснення цивільного провадження, зокрема — порядку вручення судових та позасудових документів, виконання 
судового доручення на території іншої держави (наприклад, допит сторін, свідків, експертів, проведення експертиз та 
огляду, дослідження й передача доказів, а також здійснення інших дій, пов'язаних із судовим дорученням), визнання 
та виконання рішень іноземного суду в цивільних справах. 
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Використання цих засобів також залежить від конкретної країни і конкретного 

питання, яке розглядається. Так, стосовно країн-кандидатів і потенційних країн-

кандидатів зазначається, що на основі існуючих угод, партнерства та інших 

відповідних документів підготовчої фази слід проводити діалог, обмін інформацією 

та передовим досвідом для того, аби полегшити інтеграцію цих країн у європейський 

простір правосуддя в цивільних справах з моменту їх приєднання до ЄС. Особлива 

увага має бути приділена практичній реалізації наявних і майбутніх зобов’язань, що 

випливають з їхнього поточного або майбутнього статусу, можливій адаптації 

нормативно-правової бази й технічній допомозі для виконання зобов’язань. 

З огляду на особливо тісні відносини з державами Луганської конвенції з цими 

країнами необхідно посилити судове співробітництво в цивільних справах. Зокрема, 

можуть бути проведені підготовчі роботи з метою використання згаданої конвенції як 

моделі для інших аспектів сфери правосуддя, зокрема – вручення документів і 

збирання доказів. 

Більш тісна співпраця має бути передбачена і з країнами Європейської політики 

сусідства. Особлива увага звертається на посилення співпраці щодо відповідальності 

батьків і викрадення дітей, на можливість ратифікації існуючих у цій сфері Гаазьких 

конвенцій, а також на полегшення практичного співробітництва і контактів між 

юристами-практиками. У разі потреби співпраця може набути форму двосторонніх 

(змішаних) угод. 

У рамках Євро-середземноморської політики ЄС розпочав інноваційну програму 

«Євромед Правосуддя» [322], адресовану всім країнам Середземноморського 

регіону38, з метою встановити контакти з ними, адже в цих країнах сектор правосуддя 

був досить ізольований у межах своїх національних кордонів і судові органи та 

посадові особи не мали великої кількості контактів одне з одним і зі своїми сусідами. 

У 2011–2014 рр. «Євромед Правосуддя» проводилося втретє та мало бюджет у 5 млн 

євро [323]. Програма складається з трьох компонентів, присвячених питанням, що 

пов’язані з темами доступу до правосуддя і правовою допомогою, вирішенням 

сімейних транскордонних спорів та кримінальним і кримінально-виконавчим правом. 

У межах цього проекту створюються робочі групи, проводяться навчальні заняття, 

                                                           
38 Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Палестинська національна автономія, Сирія, Туніс і Туреччина. 
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навчально-ознайомчі поїздки та регіональні конференції для цільових груп, таких як 

судді, прокурори, адвокати, судові працівники, посадові особи Міністерства юстиції 

та інших органів і установ, у тому числі груп у межах громадянського суспільства, що 

беруть участь у функціонуванні і реформі системи правосуддя в цих країнах. 

У відносинах з країнами МЕРКОСУР, Мексикою, Сполученими Штатами 

Америки та Канадою пріоритетами є: посилений діалог у міжнародних переговорах, 

зокрема в межах Гаазької конференції з міжнародного приватного права, та більш 

тісні контакти на рівні практиків (суддів, адвокатів тощо). 

З Росією співпраця відбувається на двосторонній основі, що ґрунтується на Угоді 

про партнерство та співробітництво, яка набрала чинності 1 грудня 1997 р., та в 

межах Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Крім того, щодо 

простору свободи безпеки та правосуддя засадничим документом є затверджена в 

Москві 10 травня 2005 р. «Дорожня карта щодо спільного простору свободи, безпеки 

та правосуддя», яка передбачає розвиток співробітництва в цивільних справах, у тому 

числі вивчення можливості укладення угоди між Росією і ЄС про судове 

співробітництво в цивільних справах. 

Також у Стратегії зовнішніх зв’язків йдеться про намір посилити судове 

співробітництво в цивільних справах з Японією та Китаєм, яке насамперед має 

відбуватися в межах Гаазької конференції. Крім цього, стосовно Японії необхідно 

розглянути можливість запропонувати їй приєднатися до нової Луганської конвенції. 

У довгостроковій перспективі співпраця може відбуватися і з іншими країнами, 

зокрема з тими, що мають тісні торговельні зв’язки з державами – членами ЄС. Проте 

пріоритет все-таки надано приєднанню цих країн до ключових інструментів Гаазької 

конференції з міжнародного приватного права. 

Таким чином, Гаазька конференція залишатиметься найважливішим форумом 

для укладення угод з третіми країнами у сфері міжнародного приватного права. 

Найближчим часом пріоритетами Євросоюзу у відносинах з Гаазькою конференцією 

мають бути такі: 1) встановлення того, чи є важливим для ЄС приєднання до Гаазьких 

конвенцій, щодо яких є відповідна компетенція; 2) активна участь у визначенні 

майбутньої роботи Гаазької конференції. Незважаючи на це, у Стратегії зовнішніх 



166 

зв’язків все-таки наголошено на потребі посилення співробітництва і з іншими 

міжнародними форумами, такими як Рада Європи, УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ тощо. 

Слід зазначити, що зауваження стосовно необхідності посилення співпраці у 

зовнішньому вимірі судового співробітництва в цивільних справах містяться в 

кожному звіті з реалізації «Стратегії зовнішнього виміру ЮВС: глобальна свобода, 

безпека та правосуддя» [324; 325; 326; 327; 328], який секретаріат Ради представляє 

кожні 18 місяців. Проте, на відміну від співпраці в інших сферах ПСБП, ЄС не уклало 

жодного дво- чи багатостороннього договору з третіми країнами щодо судового 

співробітництва в цивільних справах (окрім Луганської конвенції). В усіх документах 

акцентується увага саме на посиленні співпраці в межах Гаазької конференції та 

реалізації наявних конвенцій. Єдиним практичним кроком у цьому напрямі був 

початок ще у 2006 р. обговорення щодо сприяння судовому співробітництву в 

цивільних справах, у тому числі щодо можливості укладення угоди про судове 

співробітництво з Росією. Проте це ще й досі не привело до підписання нових 

документів та ухвалення нових заходів співпраці, окрім навчання російських суддів 

та судових працівників у межах програми TACIS39, яка тоді вже існувала й останній 

період якої охоплював 2000–2006 рр. [329].  

Такий неактивний розвиток підписання двосторонніх договорів з конкретними 

третіми країнами може бути обґрунтований позицією, до прикладу, Нідерландської 

делегації, висловленою ще 2006 р. [330], стосовно того, що багатостороннє 

співробітництво дає значні переваги порівняно з двостороннім, незалежно від 

категорії залученого партнера. Очевидно, що багатосторонній підхід також переважає 

двосторонній, який передбачає співпрацю між індивідуальною державою – членом 

ЄС і третьою країною. Саме тому, можливо, на даний час основна робота спирається 

на співпрацю в межах Гаазької конференції та залучення третіх країн до підписання 

вже укладених конвенцій. Адже, як уже зазначалося, для Євросоюзу при розвитку 

співпраці в цій сфері найважливішим критерієм є наявність довіри до правових 

систем як усередині Союзу, так і в третіх країнах, а в межах Гаазької конференції ця 

довіра є вищою. Тим паче, що такі конвенції розширюють коло партнерів, 

                                                           
39 TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States) – Технічна допомога Співдружності 
Незалежних Держав. 
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охоплюючи більшу кількість держав. Таку саму думку висловлює і Р. А. Петров, 

зазначаючи, що через необхідність у наявності високого рівня довіри з боку ЄС до 

правової системи третьої країни «режим взаємного визнання може вважатися одним з 

найбільш складних матеріальних способів транспозиції «acquis communautaire»» [285, 

227]. З другого боку, правила цих організацій визначають рамки, у яких ЄС та його 

держави-члени можуть діяти, обмежуючи коло можливих сфер співробітництва 

залежно від особливостей та напрямів роботи конкретної міжнародної організації. 

Підтвердженням повільного розвитку зовнішнього виміру судового 

співробітництва в цивільних справах можуть слугувати й самі звіти ЄС. Як уже 

згадувалося, відповідно до «Стратегії зовнішнього виміру ЮВС: глобальна свобода, 

безпека та правосуддя», Комісія і Секретаріат Ради повинні систематично 

контролювати прогрес у цій сфері та звітувати кожні 18 місяців. Ця систематична 

доповідь має включати: 1) загальну оцінку ефективності політичної, технічної та 

операційної співпраці з третіми країнами в питаннях ЮВС у попередній період; 2) 

конкретні пропозиції для географічних та/або тематичних пріоритетів для майбутніх 

дій; 3) варіанти заходів (чи то політичних, чи технічних) для поліпшення співпраці з 

конкретними країнами та регіонами. Після першого звітування в листопаді 2006 р. 

таких звітів всього було підготовлено чотири. Останній датується 2011 р. [328]. Після 

цього підготовка імплементаційних звітів з невідомих причин призупинилася, і, 

незважаючи на обов’язок Комісії та Секретаріату Ради, закріплений у «Стратегії 

зовнішнього виміру ЮВС: глобальна свобода, безпека та правосуддя», до сьогодні не 

було підготовлено жодного нового документа, який надав би можливість оцінити 

прогрес, досягнутий Євросоюзом у цій сфері. 

Хоча в уже згадуваній французько-чесько-шведській робочій програмі зовнішніх 

зв’язків ЮВС 2008 р. [283], окрім пропозицій третім країнам ратифікувати наявні 

конвенції (зокрема – у межах ГК МПрП), було передбачено зміцнення 

співробітництва ЄС з третіми країнами в цивільних справах за допомогою так званих 

«конкретних заходів», таких як модельні угоди, що забезпечують більшу однорідність 

у співпраці держав-членів з третіми країнами. Було навіть зроблено припущення, що 

у сферах, де Співтовариство не має наміру здійснювати свою виключну зовнішню 

компетенцію (охоплених виключною компетенцією Співтовариства), можуть бути 
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дозволені двосторонні переговори між державами-членами і третіми країнами. 

Йшлося також про початок дебатів щодо можливості розширення Європейської 

судової мережі в цивільних та господарських справах для деяких третіх країн. Таким 

чином, було задекларовано мобілізацію всіх наявних заходів, спрямованих на 

просування судового співробітництва в цивільних справах з третіми країнами. 

З огляду на те, що в багатьох актах ЄС наголошується на важливості цієї сфери 

та необхідності її подальшого розвитку, співпраця з третіми країнами щодо судового 

співробітництва в цивільних справах, можливо, й отримає новий поштовх у 

майбутньому. Адже, як влучно зазначає З. М. Макаруха, завершення процесу 

заснування всього простору свободи, безпеки та правосуддя в межах Європейського 

Союзу нерозривно пов’язане із забезпеченням його зовнішнього виміру та його 

поширення на сусідні з ЄС держави [331, 137]. 

Втім, на жаль, слід констатувати, що в даний час суттєвих змін та поглиблення 

співпраці Євросоюзу з третіми країнами у сфері судового співробітництва в 

цивільних справах не відбувається. Адже, попри врахування необхідності розвитку 

цього напряму, у ЄС відзначають [332], що у зв’язку з нинішньою складною 

економічною ситуацією у світі та обмеженнями фінансових ресурсів подальші дії 

Союзу мають бути зосереджені на ключових пріоритетах. І на засіданні Ради юстиції 

та внутрішніх справ у червні 2014 р., присвяченому обговоренню визначення 

стратегічних напрямів законодавчого та оперативного планування в просторі 

свободи, безпеки та правосуддя, було наголошено [333], що головну увагу слід 

приділяти тим пакетам документів, що можуть сприяти економічному зростанню, 

зокрема перегляду положень Регламенту про заснування Європейської процедури 

врегулювання спорів з невеликою ціною позову. Тож наразі головна увага 

приділятиметься поліпшенню якості, ефективності та реалізації наявних інструментів 

судового співробітництва в цивільних та господарських справах усередині ЄС, а не 

розвиткові співпраці з третіми країнами та міжнародними організаціями. Проте, 

сподіваємося, це не є повним зупиненням дій ЄС у цьому напрямі. 

Нещодавно Рада та держави – члени ЄС виступили з пропозицією стосовно того, 

щоб за участю держав-членів, Ради та Комісії [334] було розпочато дискусію щодо 

функціонування систем цивільного та господарського правосуддя в державах-членах 
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з метою виявлення способів поліпшення їх ефективності, що, можливо, вплине і на 

посилення співпраці ЄС з окремими державами, які не є його членами. Адже за 

даними досліджень, проведених Комісією, у 2008 р. до транскордонного цивільного 

судочинства були залучені 10 млн людей, що еквівалентно населенню Португалії та 

Чехії [335]. За дослідженнями Євробарометру, 13% громадян ЄС вважають, що вони 

в майбутньому будуть задіяні в транскордонному цивільному процесі [336]. І ця 

цифра зростатиме внаслідок збільшення переміщення осіб як у ЄС [337], так і поза 

його межі. Оскільки зростання мобільності фізичних та юридичних осіб у Європі 

потребує рівноцінних інструментів для вирішення проблем, що виникають у зв’язку з 

цим у сфері судового співробітництва в цивільних та господарських справах, а також 

з огляду на велике значення зовнішнього виміру політики ПСБП для побудови 

істинного європейського простору правосуддя, є підстави вважати, що розвиток у 

цьому напрямі не залишиться поза увагою і співпраця Євросоюзу із сусідніми 

країнами та стратегічними партнерами відбуватиметься більш активно. 

 

3.2. Правові основи співпраці між ЄС і Україною  

у сфері судового співробітництва в цивільних справах 

В умовах дедалі більш взаємозалежного мобільного світу розвиток Союзу та 

досягнення його цілей (у тому числі визначених ще в ст. 2 Договору про 

Європейський Союз (Амстердамського договору), у якій ідеться про підтримку та 

розвиток Союзу як простору свободи, безпеки та правосуддя) може бути успішним, 

тільки якщо він спирається на партнерство з третіми країнами. Тому, ухваливши 2005 

р. «Стратегію зовнішнього виміру юстиції та внутрішніх справ: глобальна свобода, 

безпека і правосуддя [267] та 2008 р. – Стратегію зовнішніх зв’язків у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах [321], ЄС чітко висловив намір розвивати ПСБП 

не лише в рамках Союзу, а й поза його межами, визначивши цю сферу одним із 

головних пріоритетів у своїх зовнішніх відносинах. 

Стосовно України ще в 1991 р. Євросоюз ухвалив Декларацію [338], у якій 

закликав нашу державу підтримувати з ним відкритий і конструктивний діалог. 

Згодом, 1994 р., було підписано головний правовий акт, що визначав основи 

співробітництва між ЄС і Україною, – Угоду про партнерство та співробітництво між 



170 

Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яка набрала 

чинності 1 березня 1998 р. І хоча в цій Угоді співробітництво у сфері юстиції та 

внутрішніх справ не згадувалося (включно з конкретними положеннями про судове 

співробітництво в цивільних справах), а йшлося тільки про окремі складові простору, 

такі як співробітництво у митній справі та загальні положення про зближення 

існуючого і майбутнього законодавства України із законодавством Співтовариства як 

важливу умову для зміцнення економічних зв’язків між Україною і Співтовариством, 

про цей напрям співпраці йшлося у внутрішніх актах України, спрямованих на 

прискорення імплементації Угоди. Зокрема, Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 

р., що мала забезпечити, серед іншого, входження нашої держави до європейського 

правового простору, одним із напрямів галузевого співробітництва України з ЄС 

визначала співробітництво в галузі юстиції40. А Програма інтеграції України до 

Європейського Союзу 2000 р. містила цілий розділ «Правосуддя та внутрішні 

справи», у якому в підпункті 15.4.1 «Правова допомога у цивільних справах» як 

пріоритети були передбачені консультації з Єврокомісією (її органами) щодо повноти 

переліку нормативних актів ЄС і доцільності та порядку адаптації положень цих актів 

у законодавстві України, підвищення кваліфікації відповідних співробітників 

державних органів з питань права ЄС у сфері надання правової допомоги в цивільних 

справах, а також їх мовна підготовка та інші заходи в цій сфері. 

Згодом ЄС і Україна погодили стратегічний документ, спрямований на розвиток 

партнерства та практичного співробітництва між Євросоюзом, його країнами-

членами, сусідніми країнами – кандидатами на вступ до ЄС і Україною в галузі 

юстиції та внутрішніх справ, – План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та 

внутрішніх справ [339]. Цей План було погоджено на IV засіданні Комітету з питань 

співробітництва між Україною та ЄС 12 грудня 2001 р. в Києві. У ньому одними зі 

сфер співробітництва було визначено «Співробітництво у сфері судочинства» та 

«Посилення ролі судової влади, верховенства закону та покращення управління». 

Однак про конкретно судову співпрацю в цивільних та господарських справах не 

                                                           
40 Незважаючи на те, що в першому розділі даної дисертаційної роботи було висловлено позицію щодо необхідності 
використання терміна «правосуддя» стосовно судового співробітництва у ЄС, тут і надалі буде використано саме ті 
терміни, що зазначені в українських версіях відповідних офіційних документів. 
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йшлося. Було тільки визначено загальні положення щодо необхідності створення 

мережі контактів для швидкого обміну інформацією про взаємну правову допомогу 

та співробітництво у сфері судочинства; забезпечення освіти українських суддів з 

наголосом на права людини, захист особистих (персональних) даних, цивільне право; 

здійснення боротьби з корупцією; популяризації принципів кращого управління; 

забезпечення дотримання стандартів, встановлених міжнародними конвенціями, з 

наголосом на імплементацію та інші заходи стосовно всієї системи судочинства. 

Заклавши фундамент для такого співробітництва між ЄС і Україною у сфері 

судочинства, План дій 2001 р. був переглянутий з метою посилення в конкретний 

спосіб співробітництва між Україною і ЄС з урахуванням розвитку ПСБП у ЄС та 

нового розширення кордонів, що відбулося 1 травня 2004 р., після чого ЄС та Україна 

вперше почали межувати між собою як безпосередні сусіди. Оновлений План дій 

Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки [340], затверджений 18 червня 2007 

р. на засіданні Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС у Люксембурзі, 

наразі є основним документом, що регламентує співробітництво між Україною і ЄС у 

цій сфері. Також на основі цього Плану було розроблено План-графік його 

імплементації, затверджений на засіданні Підкомітету №6 «Юстиція, свобода та 

безпека» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС 10 квітня 2008 р. в 

Києві, що планувався як «живий» документ, який оновлюватиметься принаймні один 

раз на рік. Пріоритети співробітництва переглядатимуться згаданим підкомітетом, 

міністрами юстиції і внутрішніх справ ЄС та України в процесі проведення засідань у 

форматі Україна – Трійка ЄС. 

Оновлений План дій уперше серед низки погоджених завдань і напрямів 

співробітництва та імплементації зазначив посилення правового співробітництва між 

ЄС і Україною в цивільних справах. У цій сфері було визначено такі напрями, як: 

сприяння практичному втіленню правової допомоги в цивільних справах, повна 

імплементація Гаазької конвенції про збирання доказів (1970 р.) і Гаазької конвенції 

про використання документів (1965 р.); посилення співробітництва у сфері захисту 

прав дітей, у тому числі шляхом вивчення можливостей для приєднання до 

міжнародних конвенцій, зокрема щодо відповідальності батьків, усиновлення, 

стягнення аліментів і виконання рішень про утримання, а також заповітів та 
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спадкоємства; забезпечення імплементації Гаазької конвенції 1980 р. про цивільні 

аспекти міжнародного викрадення дітей. 

Таке розширення питань співпраці було пов’язано з розширенням кордонів ЄС і 

початком амбітного проекту, розпочатого 2003 р., у який серед інших держав (Росія, 

Молдова, Білорусь та країни Південного Середземномор’я) було включено і Україну, 

– Європейської політики сусідства. Щодо цього проекту в науковій літературі 

висловлено різні погляди. Одні вчені розглядають його як спосіб зменшення 

відмінностей між ЄС і його сусідами, тобто свого роду створення «кола друзів» з 

«держав, близьких з економічної, політичної та цивілізаційної точки зору до ЄС» 

[341, 16], від України до Марокко [342, 20]. Інші вбачають у ньому офіційну відмову 

від використання розширення як інструменту зовнішньої політики для нової 

периферії Європи. Проте, оскільки боротьба з транскордонними загрозами все-таки є 

однією з основних проблем для ЄС та його громадян, як альтернативу Союз почав 

використовувати такий новий інструмент, як «європеїзація без членства» [343, 26]. 

Хоча слід зазначити, що така думка не підтвердилася, адже і в наступні роки (2007 та 

2014 рр.) ЄС усе ж продемонстрував готовність до прийняття нових членів. 

Повертаючись до розгляду цього проекту, зауважимо, що в Комунікації Комісії 

«Розширена Європа – Сусідство: Нові рамки взаємовідносин із нашими східними та 

південними сусідами» [344] відзначалися важливість для економічного зростання 

ефективного функціонування правової системи, необхідність вивчення можливості 

більш тісної співпраці ЄС із сусідніми країнами у сфері судового співробітництва, а 

також розвитку взаємної правової допомоги та зміцнення правової співпраці між 

місцевими органами влади. Проте, на жаль, ці положення, принаймні у сфері 

судового співробітництва в цивільних та господарських справах, не мали жодного 

практичного впровадження. 

Слід також зазначити важливість процесу, що розпочався 22 січня 2007 р., коли 

Рада ухвалила директиви стосовно переговорів між Європейським Союзом та 

Україною щодо нової посиленої угоди [345], яка мала замінити Угоду про 

партнерство та співробітництво. 23 листопада 2009 р. на засіданні Ради з питань 

співробітництва між Україною та ЄС було ухвалено Порядок денний асоціації 

Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію [346] 
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(надалі – Порядок денний), що замінив План дій «Україна – Європейський Союз» 

2005 р. й став новим інструментом, який готував та спрямовував відповідні процеси з 

метою набрання чинності Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. 24 червня 2013 

р. Рада з питань співробітництва між ЄС та Україною затвердила оновлену версію 

Порядку денного асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації 

Угоди про асоціацію [347]. 

Цей Порядок одним із пріоритетів співробітництва в контексті зобов’язань, 

викладених у переглянутому Плані дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи і 

безпеки 2007 р., визначив необхідність просувати подальше судове співробітництво 

між Україною та ЄС у цивільних справах на основі існуючих міжнародних 

інструментів, а також проводити консультації щодо подальшого поглиблення 

співробітництва за допомогою спеціально розроблених інструментів для відносин 

України і ЄС у цій сфері. Слід звернути увагу на те, що в оновленому Порядку 

денному пріоритети співробітництва в цьому пункті були дещо розширені. Адже 

якщо Порядок денний 2009 р. передбачав співпрацю між Україною і ЄС тільки на 

основі наявних міжнародних інструментів, тепер було додано положення про 

необхідність проведення консультацій, що могли б сприяти виробленню нових 

інструментів співробітництва, не обмежуючи таким чином цього напряму виключно 

наявними міжнародними договорами. 

Попри такі позитивні зміни, на виконання цих пунктів жодних кроків зроблено 

не було, і вже в оновленому 2015 р. Порядку денному асоціації між Україною і ЄС 

для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію [348] формулювання 

положення про співробітництво в цій сфері було звужено до версії 2009 р. Наразі 

згадане положення передбачає лише подальше посилення судової співпраці в 

цивільних і комерційних справах шляхом приєднання до багатосторонніх конвенцій 

(зокрема – Конвенції Гаазької конференції з міжнародного приватного права) та їх 

реалізації у сфері міжнародної правової співпраці та судового процесу.  

Серед практичних кроків 27 червня 2013 р. було презентовано інноваційний 

проект «Електронний суд», який дасть змогу забезпечити електронний документообіг 

між судами й учасниками судових процесів і реалізується в межах створення та 

вдосконалення Єдиної судової інформаційної системи України. У межах реалізації 
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цього проекту на порталі судової влади України відповідно до Наказу Державної 

судової адміністрації України №72 від 31 травня 2013 р. було створено спеціальний 

поштовий сервер mail.gov.ua, за допомогою якого учасники судового процесу мають 

можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно 

з документами в паперовому вигляді (хоча поки що тільки в межах кримінального 

провадження). Крім того, наразі триває підготовка проектів Twinning «Оптимізація 

роботи судів цивільної і кримінальної юрисдикції відповідно до кращих 

Європейських практик» [349]. 

Також варто відзначити роботу Українсько-європейського консультативного 

центру з питань законодавства UEPLAC (Ukrainian-European Policy and Legal Advice 

Centre), що за фінансування ЄС протягом багатьох років (перший етап UEPLAC 

розпочався 1998 р., а останній, п’ятий, завершився 2011-го) надавав українським 

державним органам експертну підтримку у зміцненні розуміння та впровадженні 

процесу адаптації законодавства до acquis Європейського Союзу та виробляв 

рекомендації, у тому числі щодо створення дієвої та ефективної судової системи в 

Україні. 

Повертаючись до розгляду правової бази, нагадаємо, що як одну з цілей самої 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його 

державами-членами, з іншої сторони [350] визначено посилення співробітництва у 

сфері юстиції. Так, у ст. 24 «Правове співробітництво» йдеться про те, що Сторони 

домовилися розвивати судове співробітництво між Україною і ЄС у цивільних 

справах на основі відповідних міжнародних та двосторонніх документів, а в п. 2 

конкретизовано, що такими документами є, зокрема, конвенції Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового співробітництва, 

судового процесу, а також захисту дітей. Важливе значення має ст. 471, відповідно до 

якої кожна Сторона зобов’язується забезпечити фізичним та юридичним особам 

другої Сторони недискримінаційний доступ порівняно з власними фізичними і 

юридичними особами до своїх компетентних судів та адміністративних органів для 

захисту їхніх особистих та майнових прав. 

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський парламент 

синхронно ратифікували цю Угоду, а повністю вона набере чинності після 
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ратифікації всіма Сторонами, у перший день другого місяця, що настає після дати 

передачі на зберігання останнього документа про ратифікацію або схвалення до 

Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу. Проте, на відміну від ст. 24, 

ст. 471 Угоди про асоціацію може використовуватись уже зараз відповідно до 

положень про тимчасове застосування, адже з 1 листопада 2014 р. Розділ VII був 

введений в дію до завершення процесу ратифікації самої Угоди. 

Слід наголосити на важливості цього документа і в контексті співпраці України і 

ЄС у сфері судового співробітництва в цивільних справах. Адже Угода передбачає 

поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною і ЄС, а в ст. 19 

ідеться про зобов’язання Сторін здійснювати кроки, спрямовані на встановлення 

безвізового режиму. Це дає підстави стверджувати, що через певний час між 

Україною і ЄС значно збільшиться мобільність як юридичних, так і фізичних осіб, 

що, відповідно, спричинить збільшення кількості цивільних та господарських 

судових справ транскордонного змісту. З огляду на це вже зараз потрібно створювати 

інструменти, що дадуть змогу забезпечити та полегшити доступ таким особам до 

правосуддя як в Україні, так і в державах – членах ЄС. Зокрема, уваги потребують 

такі питання, як взаємна правова допомога, вручення документів і визнання та 

виконання судових рішень. Про можливості розвитку такої співпраці детальніше 

йтиметься далі в цьому підрозділі даної дисертаційної роботи. Хоча варто 

констатувати, що наразі ані у Звітах про виконання Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом [351; 352], ані в Плані заходів з імплементації 

Угоди про асоціацію [353] про діяльність у напрямі розвитку судового 

співробітництва між Україною та ЄС у цивільних справах мова не йде. За 2015 р. для 

реалізації співробітництва в цій сфері не було зроблено жодного кроку [354]. Таким 

чином, можливості для співпраці, надані ст. 24 та 471 цієї Угоди, на даний час є лише 

потенційними, а використання їх на практиці в найближчому майбутньому не 

планується. 

Як уже зазначалося в першому підрозділі даного розділу, ЄС на даний час 

співпрацює з третіми країнами насамперед у межах Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права. У цьому контексті особливої ваги набуває 

повноправне членство України в Гаазькій конференції з міжнародного приватного 
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права з 3 грудня 2003 р., коли депозитарію (а саме Міністерству закордонних справ 

Нідерландів) було передано грамоту про прийняття Україною Статуту цієї 

організації.  

Наразі Україна є договірною державою майже всіх конвенцій, ухвалених у 

межах ГК МПрП, а саме: Конвенції від 5 жовтня 1961 р., що скасовує вимогу 

легалізації іноземних офіційних документів; Конвенції від 15 листопада 1965 р. про 

вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

господарських справах; Конвенції від 18 березня 1970 р. щодо отримання за кордоном 

доказів у цивільних або господарських справах; Конвенції від 1 березня 1954 р. щодо 

цивільного процесу; Конвенції від 2 жовтня 1973 р. про визнання та приведення у 

виконання рішень, що стосуються аліментних зобов’язань; Конвенції від 19 жовтня 

1996 р. про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей (окрім 

Конвенції від 25 жовтня 1980 р. про міжнародний доступ до правосуддя; Конвенції 

від 1 лютого 1971 р. про визнання та виконання іноземних судових рішень у 

цивільних та господарських справах; Конвенції від 15 квітня 1958 р. про визнання та 

виконання рішень у справах стосовно аліментних зобов’язань щодо дітей та 

Конвенції про угоди щодо вибору суду 2005 р., яка підписана, проте поки що не 

ратифікована Верховною Радою України). 

Ще 2011 р. Міністерство юстиції України розпочало обговорення тексту 

Конвенції про угоди щодо вибору суду з метою вивчення доцільності підписання 

Україною цього міжнародного акта [355]. Досліджуючи ці питання [356; 293; 357; 

358, 67; 359], попри існування певних труднощів, зокрема – щодо необхідності 

вносити зміни до деяких законодавчих актів України, науковці, фахівці та відділ 

Управління міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги 

Міністерства юстиції України в цілому схвально висловилися стосовно доцільності 

підписання та ратифікації Україною цієї Конвенції [360]. У результаті 21 березня 

2016 р. Україна її підписала. Наразі в Міністерстві юстиції України тривають роботи з 

підготовки законопроекту щодо ратифікації Гаазької конвенції про угоди щодо 

вибору суду. Тому в майбутньому і для України, ймовірно, набере чинності одна з 
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останніх ключових конвенцій, розроблених Гаазькою конференцією з міжнародного 

приватного права. 

Україна підписала також низку двосторонніх договорів про правову допомогу в 

цивільних справах. Наразі такі договори діють між Україною і окремими державами – 

членами ЄС (Польщею, Литвою, Естонією, Латвією, Чехією, Угорщиною, Грецією, 

Болгарією та Кіпром), у порядку правонаступництва застосовуються двосторонні 

міжнародні договори колишнього СРСР з Фінляндією, Австрією, Німеччиною і 

Конвенція між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Італійською 

Республікою про правову допомогу. Проте угоди з Австрією, Фінляндією та 

Німеччиною не містять положень стосовно визнання та виконання судових рішень. 

Таким чином, порядок визнання та виконання винесених на території іншої держави 

судових рішень урегульований між Україною і державами – членами ЄС на 

двосторонньому договірному рівні у відносинах тільки з 10 державами, а з 18 іншими 

державами-членами Україна не домовилася про взаємні зобов’язання в цих питаннях. 

Тому визнання та виконання рішень іноземних судів на території України і, навпаки, 

рішень українських судів на території інших держав – членів ЄС (за винятком 

окремих питань, до яких можна застосувати одну з Гаазьких конвенцій, 

ратифікованих і Україною, і відповідною державою – членом ЄС) можливі лише з 

посиланням на принцип взаємності. 

Складнощі на шляху до визнання та виконання судових рішень, винесених 

судами України в іншій державі, полягають у тому, що, за відсутності врегульованої 

міжнародним договором процедури визнання та виконання, законодавство кожної 

держави – члена ЄС встановлює свої вимоги для визнання та виконання рішення 

іноземного суду на своїй території. Так, для визнання судового рішення, винесеного 

судом іншої держави (яка не є членом ЄС і з якою не укладено міжнародного 

договору, що передбачає більш спрощену процедуру визнання та виконання судових 

рішень), у законодавстві Німеччини передбачено цілу низку умов, яким це рішення 

має відповідати [361, 32–34]. А дозвіл на виконання іноземного судового рішення на 

території Німеччини, як зазначає Н. Ю. Гуть, «більш ніж у 95% випадків … 

ухвалюється на підставі міжнародних договорів у межах спрощеного провадження» 

[362, 60]. Аналогічна вимога про відповідність визначеним умовам судового рішення, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/380_100
http://zakon.rada.gov.ua/go/380_100
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винесеного судом іншої держави, передбачена і в законодавстві Франції [363, 214]. А 

у Сполученому Королівстві вимагається реєстрація такого рішення у спеціальному 

реєстрі (у суді в цивільних справах Високого суду), яка також можлива лише за 

наявності низки умов [364, 532]. Підхід, використовуваний у законодавстві Фінляндії 

до визнання та виконання на своїй території іноземних судових рішень, О. І. 

Євтушенко характеризує як «заборонний», оскільки «через відсутність відповідного 

законодавчого регулювання іноземне рішення не може бути визнане чи приведене до 

виконання на території Фінляндії» [365, 199]. 

І навіть за наявності двосторонніх міжнародних договорів про правову допомогу 

між Україною і частиною держав – членів ЄС, про які згадувалося вище, процес 

визнання та виконання судового рішення, винесеного на території України, в іншій 

державі все-таки є доволі складною та дорогою процедурою. Адже чинні двосторонні 

угоди про правову допомогу між Україною і окремою державою – членом ЄС 

відрізняються за змістом. Приміром, Договір між Україною та Чеською Республікою 

про правову допомогу в цивільних справах передбачає можливість суду, що 

розглядає клопотання про дозвіл на виконання рішення, запитати іншу інформацію 

від суду, який це рішення виніс. А Угода між Україною та Грецькою Республікою про 

правову допомогу в цивільних справах не містить аналогічного положення. Однак, 

попри це, на відміну від подання клопотання за правилами національного 

законодавства держави, у якій запитується таке визнання чи виконання, наявність 

двосторонньої угоди значно спрощує цю процедуру, адже в таких договорах зазвичай 

зменшено перелік випадків відмови у визнанні та виконанні. До того ж, наявність 

такого договору позбавляє заявника необхідності вивчати національне законодавство 

іноземної держави й розбиратися в деталях окремих умов визнання. 

Тому, з огляду на те, що спостерігається зростання [366, 50] кількості клопотань 

про визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 

до судів в Україні та щорічне збільшення візитів українських громадян до держав – 

членів Євросоюзу, зростання кількості шлюбів з іноземними громадянами, дедалі 

частіше укладення приватноправових угод за кордоном та інші процеси, які 

відбуваються під дедалі більшим впливом глобалізації та інтернаціоналізації, зростає 

також потреба у співробітництві України з державами – членами ЄС з метою 



179 

полегшення процедури визнання та виконання рішень українських судів за кордоном 

і, відповідно, іноземних судових рішень в Україні. На необхідності такої співпраці 

наголошувалося і в українській [367, 168], і в зарубіжній доктринах [368, 162], адже 

«співробітництво у торговельних і цивільних відносинах з іншими країнами 

розвивається, а виконання судових рішень іноземних юрисдикційних органів не 

гарантується» [369, 376]. 

Враховуючи положення Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони [350], а також 

План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, затверджений 2007 р., 

правова база, на реалізацію якої буде спрямований розвиток співпраці України та ЄС 

у сфері судового співробітництва в цивільних справах, наразі існує. 

Існують такі способи спрощення процедури визнання та виконання судових 

рішень між Україною і державами-членами ЄС: 1) укладання двостороннього 

договору з питань судового співробітництва; 2) приєднання України до Луганської 

конвенції. 

Щодо підписання двостороннього договору насамперед постає питання, з ким 

саме існують правові підстави для цього: з окремими державами-членами чи ЄС у 

цілому. 

Як уже зазначалося, судове співробітництво в цивільних справах традиційно 

регулювалося угодами між державами-членами і третіми країнами. Проте наразі 

виключна компетенція укладати міжнародні угоди з третіми країнами в питаннях, що 

здатні впливати на правила, встановлені Регламентом №44/2001 від 22 грудня 2000 р. 

про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах [273] (наразі нового Регламенту №1215/2012), належить 

Союзу.  

Водночас Регламент Ради №664/2009 щодо встановлення порядку переговорів і 

укладення угод між державами-членами і третіми країнами, що стосуються 

юрисдикції, визнання та виконання судових рішень у шлюбно-сімейних справах, 

справах щодо відповідальності батьків і справах, які належать до аліментних 

зобов’язань і права, що застосовується до справ, пов’язаних з аліментними 

зобов’язаннями, від 7 липня 2009 р. [370], і Регламент Європейського парламенту та 
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Ради №662/2009 про встановлення порядку для переговорів і укладення угод між 

державами-членами і третіми країнами з конкретних питань, що стосуються права, 

яке застосовується до договірних і позадоговірних зобов’язань, від 13 липня 2009 р. 

[371], передбачають певну процедуру укладання договору між окремими державами – 

членами ЄС і третіми країнами, зокрема в питаннях, у яких Співтовариство не 

виявило наміру здійснювати свою зовнішню компетенцію щодо укладення договору. 

Хоча ця процедура і має розглядатись як винятковий захід, у жорстко встановлених 

межах і часових рамках, вона надає можливість окремим державам-членам 

реалізувати свої особливі потреби у відносинах з третьою країною. Таким чином, за 

допомогою ухвалення окремих регламентів на практиці у ЄС було знайдено певний 

спосіб надання державам-членам права укладати угоди з третіми країнами. 

Ці регламенти майже ідентичні, і основний зміст їх зводиться до того, що, в разі 

якщо певна держава – член ЄС виявить бажання укласти договір з третьою країною з 

питань, передбачених згаданими регламентами, й у разі якщо Співтовариство не 

укладало відповідних угод з третьою країною стосовно тих самих питань, зацікавлена 

держава-член має повідомити Комісію про свій намір укласти відповідну угоду та 

отримати дозвіл на відкриття або продовження переговорів щодо угоди, а також на 

укладання останньої. Аби переконатися, що така майбутня угода не робить 

законодавство Співтовариства неефективним і не порушує нормального 

функціонування системи, встановленої певним законом, а також відповідає поточній 

зовнішній політиці Співтовариства, Комісія дає оцінку впливу на законодавство ЄС, 

що може виникнути у зв’язку з укладенням зазначеної угоди. Якщо ж Комісія 

встановить, що ЄС не має наміру скористатися своїм правом на укладення 

відповідних угод з третіми країнами зі згаданих питань протягом наступних 24 

місяців і дотримані всі інші умови, визначені в положеннях цих регламентів, та якщо 

угода, що розглядається, містить положення, визначені Регламентом (такі як 

можливість повної або часткової денонсації даної угоди в разі укладення згодом між 

ЄС і його членами, з однієї сторони, і третьою країною, з другої сторони, угоди з того 

самого предмета, що й укладена раніше), Комісія протягом 90 днів від моменту 

отримання повідомлення від держави-члена оприлюднює мотивоване рішення, 

дозволяючи державі-члену відкрити офіційні переговори щодо цієї угоди. 
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Впровадження такої процедури видається цілком резонним. З огляду на високий 

рівень регулювання судового співробітництва в цивільних справах у ЄС великою 

кількістю регламентів та директив кожний новий договір може спричиняти колізії та 

несумісність з нормами, що вже існують. Тому для уникнення випадкової 

суперечливості між положеннями актів ЄС і угод держав-членів з третіми країнами 

використовується підхід, відповідно до якого укладання нових договорів між 

окремими державами-членами і третіми країнами рекомендовано уникати. Проте слід 

також враховувати інтереси цих держав-членів і не можна повністю виключати їхню 

компетенцію при укладанні міжнародних угод у сфері міжнародного цивільного 

процесу. У такій ситуації саме процедура, викладена в Регламенті №664/2009 та 

Регламенті №662/2009 є найбільш прийнятним виходом. Адже, з одного боку, це дає 

змогу окремим державам-членам врегульовувати свої особливі потреби у відносинах 

з третіми країнами, а з другого – процес перевірки відповідних договорів Комісією 

зменшує можливість порушення встановленої у Євросоюзі системи. І передбачена 

цими регламентами вимога, відповідно до якої в разі укладення такої угоди між 

державою-членом і третьою країною вона повинна містити положення про повну або 

часткову денонсацію в разі укладення договору з того самого предмета між 

Співтовариством або Співтовариством та його державами-членами, з однієї сторони, і 

тією самою третьою країною (п. 2(а) ст. 5 в обох регламентах), з іншої сторони, не 

обмежує здійснення зовнішньої політики ЄС у цій сфері та зменшує ризик можливої 

фрагментації міжнародного приватного права в межах ЄС, про який у цьому 

контексті йшлося в науковій літературі [372, 29]. 

Крім того, з огляду на те, що обов’язок стосовно досягнення правової взаємодії є 

одним з основних для держав – членів ЄС незалежно від того, чи належить дане 

питання до виключної компетенції Євросоюзу, відповідні угоди між державами-

членами з питань судового співробітництва могли б прокласти шлях до більш 

складних і трудомістких майбутніх угод між ЄС і третіми країнами в цих питаннях. 

Таким чином, у разі ухвалення Євросоюзом аналогічного регламенту, що 

встановлював би процедуру перевірки Комісією впливу підписання договорів між 

державою-членом або групою держав-членів і третьою країною чи країнами з питань, 

що врегульовані Регламентом №1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання 
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судових рішень у цивільних та господарських справах, у держав-членів виникне 

можливість укладати «спрощені» договори про правову допомогу, у тому числі з 

Україною, які можуть встановити порядок визнання та виконання судових рішень з 

певними країнами і норми яких водночас не впливатимуть на законодавство ЄС. 

Прикладом такої угоди може слугувати Угода між Україною та Грецькою 

Республікою про правову допомогу в цивільних справах від 22 листопада 2002 р., 

норми якої передбачають порядок надання правового захисту громадянам однієї 

Договірної Сторони на території другої Договірної Сторони і встановлюють взаємне 

визнання та виконання однією Договірною Стороною на своїй території судових 

рішень у цивільних справах, які були постановлені на території іншої Договірної 

Сторони і набрали чинності згідно із законодавством тієї Договірної Сторони. 

Водночас цей договір не містить положень про міжнародну юрисдикцію судів і не 

встановлює єдиної та послідовної системи, яка здатна вплинути на Регламент 

№1215/2012 чи на інший акт Союзу. 

Повертаючись до вже впроваджених процедур, зазначимо, що, хоча поки не будо 

укладено жодного двостороннього договору за процедурою, визначеною 

Регламентом Ради №664/2009, Україна, так само як і інші треті країни, має юридичні 

можливості для підписання з державами – членами ЄС угод, що стосуються 

юрисдикції, визнання та виконання судових рішень у шлюбно-сімейних справах, 

справах щодо відповідальності батьків і справах щодо аліментних зобов’язань та 

права, застосовуваного до справ, пов’язаних з останніми. Для України це потенційна 

можливість врегулювати відносини з державами – членами ЄС, у яких не 

застосовується укладена в межах Гаазької конференції Конвенція про визнання та 

приведення у виконання рішень, що стосуються аліментних зобов’язань, від 2 жовтня 

1973 р, адже на даний час вона є чинною лише в 17 державах-членах. 

Справді, найбільш ефективним з погляду масштабу регулювання було б 

підписання відповідної угоди між ЄС і державами Європейської політики сусідства 

(Україною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Вірменією та Азербайджаном), яка 

«позитивно вплинула б на розвиток економічних відносин, що є однією з цілей 

«Східного партнерства»» [373, 141]. Думки про розробку середньострокової стратегії 

задля переговорів про оновлення майбутніх угод про партнерство та необхідність 
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включення до них положень про правову допомогу висловлювались як у науковій 

літературі [275, 33], так і в документах ЄС. Ще 2006 р. Комітету з цивільно-правових 

питань було запропоновано розглянути можливість включення, у разі потреби, 

загального положення про співпрацю сторін у сфері судового співробітництва в 

цивільних справах в угодах, що укладаються з третіми країнами [374]. Комітет 

відзначив корисність включення, у разі потреби, таких посилань [375]. Проте у 

повідомленні 2009 р., предметом якого було судове співробітництво в цивільних 

справах у межах угод ЄС про партнерство і співробітництво [376], зазначалося, що в 

низці переговорів з різними третіми країнами про укладення угод про партнерство і 

співробітництво, де ЄС пропонує включення положення про судове співробітництво в 

питаннях цивільного права, важко визначити узгоджену концепцію. Адже делегаціям 

держав – членів ЄС у цілому бракує інформації про функціонування судової системи 

багатьох третіх країн. А включення положень, що стосуються судового 

співробітництва в питаннях цивільного права, таких як вручення документів, 

співпраця в питаннях захисту дітей або визнання та виконання судових рішень, буде 

вигідним тільки тоді, коли всі сторони угоди рівною мірою будуть здатні гарантувати 

функціонування судової системи (зокрема незалежність судової влади, доступ до 

правосуддя та справедливий судовий розгляд). Такі положення взагалі не надто 

доречні в разі, якщо не можна обґрунтовано очікувати ефективного виконання угоди 

всіма партнерами. Крім того, якщо укладання двосторонніх конвенцій обговорюється 

з одним партнером, це може спричинити пошук іншими країнами шляхів для 

укладання аналогічних угод і тим самим послабити багатосторонні системи, 

наприклад Гаазьку конференцію. Тому підписання багатосторонньої угоди між ЄС і 

всіма країнами «Східного партнерства» наразі є маловірогідним. Мало шансів і на 

укладання в найближчому майбутньому бодай двосторонніх договорів між ЄС і 

відповідними третіми країнами. 

Водночас про необхідність вивчення потенційних можливостей стосовно 

підписання двостороннього договору про судове співробітництво в цивільних та 

господарських справах між Україною і ЄС йдеться в Робочому документі Комісії 

щодо другої доповіді про імплементацію «Стратегії зовнішнього виміру юстиції та 

внутрішніх справ: глобальна свобода, безпека і правосуддя» [377] та у звіті оціночної 
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місії ЄС з питань правосуддя, свободи та безпеки в Україні [378]. Проте вони 

датуються 2006-м та 2008 рр., й, окрім цих документів, у процесі дослідження 

дисертантові не вдалося знайти жодного документа, що свідчив би про прогрес у 

цьому напрямі. 

Показовим є також те, що в щорічних звітах про прогрес, досягнутий в 

імплементації Порядку денного асоціації Україна – ЄС [379; 380; 381], попри 

наявність пункту про співробітництво у сфері правосуддя, свободи і безпеки, судове 

співробітництво в цивільних справах не згадується. Акцент зроблений на інших 

сферах співпраці та загальних зауваженнях, у тому числі щодо наявності вибіркового 

правосуддя та необхідності реформування судової системи України. Також 

звертається увага на те, що в 2013 р. Україна посідала 144-те місце серед 176 країн у 

рейтингу «Індекс сприйняття корупції», який укладається міжнародною громадською 

організацією Transparency International, що свідчить про відсутність прогресу у 

вдосконаленні системи боротьби з корупцією, у тому числі в судових органах. 

Таким чином, на даному етапі в питаннях судового співробітництва Євросоюз 

співпрацює з Україною переважно в межах ГК МПрП. Так, розмірковуючи щодо 

такої ситуації, О. Трунк [368, 160–162] називає її фактичною відмовою від співпраці, 

яка не відповідає рівню економічних та соціальних контактів між ЄС і Україною. 

Слід зазначити, що це пов’язано не лише з тим, що ця сфера є достатньо новою і 

наразі ЄС віддає перевагу більш широкій співпраці в межах міжнародних організацій, 

а й з питанням довіри до правових систем третіх країн, для зміцнення якої 

недостатньо просто впровадження відповідних правових документів, що ґрунтуються 

на міжнародних конвенціях, – необхідно також, аби установи цих країн, їхні системи 

управління та адміністративні структури відповідали стандартам Союзу [382]. 

Показовим у цьому контексті, на нашу думку, є той факт, що навіть з 

найближчими партнерами, з якими ЄС установив єдиний спрощувальний порядок 

визнання та виконання судових рішень відповідно до Луганської конвенції, 

процедуру вільної циркуляції судових рішень так і не було створено. І хоча ця 

процедура була максимально формалізована і спрощена, все-таки елементи 

екзекватури в ній залишились. І з огляду на прерогативу національного суверенітету, 

яка все ще характерна для європейських держав, ad hoc-група, що вивчала 
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можливість безпосереднього виконання судових рішень між договірними державами 

цієї Конвенції [383], дійшла висновку, що така модель наразі є занадто передчасною. 

Саме тому найбільша увага у присвячених простору правосуддя документах ЄС, 

де йде мова про Україну, надається саме зміцненню судової системи та приведенню її 

у відповідність до європейських стандартів [327]. Зазначається, що існує гостра 

потреба в інклюзивній реформі в Україні задля забезпечення незалежності, 

неупередженості та ефективності судової влади як наріжного каменя політики 

реформ в Україні [377]. Це відповідає положенню оновленого Плану дій Україна – 

ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, який серед погоджених завдань і напрямів 

співробітництва у сфері юстиції визначив реформування судової системи для 

забезпечення її незалежності, неупередженості й ефективності і посилення правового 

співробітництва між ЄС і Україною в цивільних та кримінальних справах. 

Також Оціночна місія ЄС з питань правосуддя, свободи та безпеки в Україні 

[378], зазначаючи, що судова гілка влади України залишається найслабшою серед 

гілок влади, звернула увагу на те, що досі відсутній стратегічний підхід до реформи, 

на сумнівний ступінь незалежності судової системи від виконавчої влади, на 

корупцію в судовій системі, а також на недостатню професійну підготовку, особливо 

нових суддів, та низький рівень юридичної освіти, що пропонується в багатьох 

навчальних закладах України. 

З огляду на таку критичну оцінку судової системи України наразі неможливо 

говорити про наявність довіри до неї з боку держав – членів ЄС, а отже й про бажання 

співпрацювати в напрямі визнання та виконання на своїй території судових рішень, 

винесених в Україні, шляхом укладання міжнародної угоди про правову допомогу. 

Тому подальшими пріоритетами для дій в Україні мають бути зміцнення 

стабільності й ефективності інститутів, що гарантують демократію і верховенство 

закону [384], зокрема, як зауважує Р. А. Петров, «європеїзація»41 українських судів 

[385, 300]. Лише після цього Україна може сподіватися на проведення успішних 

переговорів стосовно укладання міжнародних угод про правову допомогу як з ЄС, так 

                                                           
41 Під «європеїзацією» української судової системи Р. А. Петров має на увазі «послідовне застосування 
фундаментальних принципів міжнародного права і права ЄС, найкращих правових стандартів права ЄС українськими 
суддями». Проте, як слушно зазначає автор, «українська судова система піддається постійній критиці за неохоче 
застосування міжнародних і європейських правових стандартів». Див: Петров Р. А. Європеїзація української судової 
системи як складова євроінтеграційної політики України / Р. А. Петров // Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 300–301. 
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і з окремими державами-членами, у тому числі щодо приєднання України до 

Луганської конвенції. Адже остання належить до угод відкритого типу, тобто є 

відкритою для приєднання до неї третіх країн: наприклад, Польща ратифікувала її 1 

листопада 1999 р., а державою – членом ЄС стала тільки 1 травня 2004-го. Тим паче, 

що після перегляду Луганської конвенції процедура приєднання до неї була 

спрощена, і якщо раніше, відповідно до ст. 62 (b), інші держави для приєднання до 

Конвенції мали бути запрошені приєднатися як одна з договірних держав, то після 

2007 р. потреби в такому «спонсорстві» вже немає і будь-яка держава може подати 

запит на приєднання до цієї Конвенції. 

Однак, попри те, що на рівні міністерства вже давно розглядалося питання щодо 

приєднання України до Луганської конвенції і Німеччина пропонувала з цього 

приводу Україні експертну допомогу ще 2004 р. [386], українські вчені, досліджуючи 

цю можливість, висловлюють думку, що, хоча це і є шляхом подолання проблем, які 

виникають з приводу визнання та виконання за кордоном судових рішень, 

постановлених в Україні [387, 242], таке приєднання навряд чи можливе. Це 

пов’язано з тим, що, запровадивши уніфіковану процедуру юрисдикції, визнання та 

виконання в цивільних та господарських справах у межах європейських 

правопорядків, не всі Договірні Сторони цієї Конвенції готові бачити Україну як 

повноправну її учасницю [388, 199; 362, 66], тому навряд чи Україна зможе отримати 

одноголосну згоду Договірних Сторін Конвенції (що вимагається відповідно до п. 3 

ст. 72 Луганської конвенції) на приєднання. 

Тож наразі маловірогідно сподіватися на реалізацію наявних можливостей як для 

укладання міжнародних договорів про правову допомогу, які містять, зокрема, 

положення щодо визнання та виконання іноземних судових рішень між ЄС і 

Україною, так і для приєднання України до Луганської конвенції, принаймні до 

забезпечення в нашій державі справедливого судового розгляду відповідно до 

європейських стандартів. 

Варіант врегулювання питань визнання та виконання іноземних судових рішень 

у цивільних та господарських справах між ЄС і Україною в межах Гаазької 

конференції також видається наразі досить сумнівним. Адже єдина можливість, що 

нині існує, це приєднання і ЄС, і України до Конвенції про визнання та виконання 
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судових рішень у цивільних та господарських справах 1971 р. Проте, зважаючи, що за 

43 роки жодна зі сторін такого бажання не виявила, то навряд чи виявить і в 

майбутньому. Тим паче неуспішна друга спроба ухвалення світової Конвенції про 

юрисдикцію, визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних та 

господарських справах у межах ГК МПрП свідчить тільки про неготовність на даний 

час держав до укладення такої всесвітньої угоди. 

Також, у зв’язку з відсутністю пропозиції про ухвалення Регламенту щодо 

встановлення процедури для переговорів і укладення угод між державами – членами 

ЄС і третіми країнами про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах, тобто угод, що повністю або частково входять 

до сфери застосування Регламенту №1215/2012, мало надії на бажання окремих 

держав-членів починати переговори щодо підписання окремого двостороннього 

договору з Україною з питань, уже охоплених відповідними регламентами, у зв’язку з 

наявністю ризику впливу такого договору на законодавство ЄС. 

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що в 

найближчому майбутньому роботу слід зосередити на співпраці з поліпшення 

функціонування судової системи України та забезпечення довіри з боку судових 

систем держав-членів. Тільки після цього може йти мова про укладання 

двостороннього договору про правову допомогу між Україною і Євросоюзом, що 

включатиме питання визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах і водночас не встановлюватиме таку уніфіковану систему, як 

Луганська конвенція. Адже цей варіант, за відсутності зазначеного вище Регламенту, 

є менш трудомістким, ніж процес укладання багатостороннього договору між ЄС і 

декількома державами, включно з Україною. 

 

3.3. Практичні аспекти надання міжнародної правової допомоги  

в цивільних справах за участю українських судів  

Менш як 20 років тому судова практика в Україні складалася таким чином, що 

рішення іноземних судів визнавалися та виконувалися в Україні лише за наявності 

відповідного міжнародного договору (конвенції, угоди), в інших випадках суди 

України не розглядали відповідні клопотання й відмовляли в їх прийнятті [389, 6]. З 
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ухваленням 2004 р. Цивільного процесуального кодексу України (ЦПКУ) [390] у 

законодавство було додано можливість визнання та виконання рішень іноземних 

судів за принципом взаємності, а 2010 р. встановлена презумпція його застосування 

судами. 

Попри це, на практиці все-таки може виникнути потреба в підтвердженні 

наявності цього принципу. Так, положенням п. 2 ст. 390 ЦПКУ чітко визначено, що в 

разі, якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу 

взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше. Тобто діє 

«презумпція принципу взаємності» і, якщо боржник не доведе наявності випадків 

невизнання рішень українського суду в іноземній державі, у разі дотримання вимог 

до клопотання, визначених ст. 394 ЦПКУ, таке судове рішення має бути визнане та 

виконане. Таким чином, наразі, навіть якщо міжнародного договору, що передбачає 

порядок та умови визнання іноземних рішень, наприклад, між Україною і 

Сполученим Королівством [391; 392], не існує, український суд повинен 

задовольнити відповідні клопотання за принципом взаємності. 

В Україні ж судова практика складається таким чином, що часто заявник 

вимушений наводити приклади виконання рішень українських судів у відповідній 

державі й інколи навіть додавати копії та переклад попередньо визнаних судових 

рішень у відповідній державі [393]. Так, Івано-Франківський міський суд Івано-

Франківської області, як підтвердження наявності практики визнання судами ФРН 

рішень, винесених судами України, використовував лист Міністерства закордонних 

справ України №72/17-680-1762 від 8 червня 2011 р. щодо практики визнання та 

виконання рішень іноземних судів на території Федеративної Республіки Німеччина, 

де зазначалося, що за інформацією, отриманою Посольством України у ФРН, остання 

дотримується загальноприйнятої практики міжнародного права. Щодо практики 

визнання судами ФРН рішень, винесених судами України, за інформацією 

Посольства України у ФРН, можна констатувати сталу наявність такої практики, 

здебільшого щодо рішень у справах, які стосуються усиновлення дітей, а також у 

справах з розлучення [394]. Таке саме посилання було зроблено і в інших судових 

ухвалах стосовно визнання та приведення до виконання на території України рішення 

іноземного суду [391; 395]. 
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Існують також випадки, наприклад, коли суд, розглядаючи клопотання про 

визнання та надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду у 

2013 р. при залишенні заяви без розгляду, у мотивувальній частині зазначав, що, крім 

того, що в клопотанні «відсутнє посилання на міжнародний договір, укладений між 

Україною та Німеччиною, яким передбачене визнання державами рішень іноземних 

судів на їх території … ; посилання на докази, які свідчать про дотримання вказаними 

державами принципу взаємності щодо визнання рішень їх судів також відсутнє» 

[396]. Така позиція суду може загрожувати невиконанням рішень українських судів у 

відповідній державі. Приміром, у законодавстві Німеччини однією з умов визнання 

рішення іноземного суду є наявність «взаємності». Подібно до вимог ЦПКУ, 

наявність взаємності в Німеччині презюмується, якщо тільки не буде доведено інше 

[397]. А саме такі рішення, як наведене вище, і можуть слугувати прикладом 

відсутності взаємності й перешкодити виконанню рішень суду України в Німеччині. 

Недоліки української судової системи можна побачити, наприклад, і в ухвалі 

Миколаївського районного суду Львівської області від 19 листопада 2012 р., у якій, 

задовольняючи клопотання про надання дозволу на виконання на території України 

рішення районного суду м. Ходзеж Республіки Польща і мотивуючи свою ухвалу, суд 

зазначив, що «умови, передбачені Конвенцією про правову допомогу і правові 

відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, дотримані» [398]. Попри 

те, що дана Конвенція була укладена в рамках країн СНД, а Польща не є членом цієї 

міжнародної організації, то, відповідно, і ця Конвенція для відносин України з 

Польщею застосовуватися не мала. При цьому чинний Договір між Україною і 

Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і 

кримінальних справах не був використаний, хоча саме він регулює відносини між 

Україною і Польщею в питаннях визнання та виконання судових рішень. 

Усе це свідчить про необхідність удосконалення якості надання міжнародної 

правової допомоги за участю українських судів, а саме – підвищення професійного 

рівня суддів та судових працівників місцевих судів. Адже їх робота найбільше 

впливає на забезпечення дієвого доступу до правосуддя та захисту прав фізичних і 

юридичних осіб. 
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Крім таких практичних прикладів, під час аналізу судових рішень, які містяться в 

Єдиному державному реєстрі судових рішень, привертає увагу той факт, що 

найчастіше суд залишає без розгляду клопотання про визнання на території України 

рішення іноземного суду через недотримання заявником процесуальної форми 

документів, що додаються до клопотання. А оскільки за відсутності двосторонніх 

угод український суд позбавлений можливості подати до відповідних органів іншої 

держави запит про надання йому потрібної інформації, це створює додаткові 

труднощі для заявника стосовно вивчення зарубіжного законодавства та з’ясування 

можливості отримання інформації про процедуру звернення до іноземного суду з 

метою отримання від нього додаткової інформації, що значно зменшує вірогідність 

подання повторної заяви після того, як суд залишив клопотання без розгляду через 

брак необхідних документів. Що й не дивно, адже на практиці для недосвідченого в 

юридичних нюансах заявника така процедура вимагає значних витрат часу, а 

найголовніше – коштів на звернення до юристів та перекладачів. 

Загалом, в українському законодавстві базовим актом, на який орієнтується суд 

під час розгляду клопотання про визнання та виконання рішення іноземного суду, є 

Цивільний процесуальний кодекс України, у розд. VIII якого передбачені умови і 

порядок визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає 

примусовому виконанню, та визнання рішення іноземного суду, що не підлягає 

примусовому виконанню. У ЦПКУ містяться також норми, що регулюють звернення 

суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного 

суду або іншого компетентного органу іноземної держави та виконання в Україні 

судових доручень іноземних судів. 

Водночас слід звернути увагу на те, що звернення господарських судів із 

судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної 

держави та виконання в Україні судових доручень іноземних судів врегульовані 

нормами Господарського процесуального кодексу України (ГПКУ) [399]. Проте 

господарські суди України не уповноважені вирішувати питання про визнання та 

виконання на території України рішень іноземних судів [400; 401]. Таким чином, 

розгляд клопотань про визнання та виконання рішення іноземного суду в Україні 

здійснюється в порядку цивільного судочинства незалежно від того, у цивільній чи в 
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господарській справі було винесено іноземне судове рішення. При цьому Законом 

України «Про судовий збір» [402] встановлено, що за подання до господарського 

суду заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду 

ставка судового збору становить 0,5 розміру мінімальної заробітної плати. На нашу 

думку, таке розмежування збільшує для заявника ризик вибору неправильної 

юрисдикції суду і призводить до плутанини та додаткових складнощів щодо 

повернення сплаченої суми судового збору. Це підтверджується практикою, адже 

справді має місце низка випадків подання клопотань про визнання та виконання 

рішення іноземного суду до господарських судів [403; 404; 405; 406; 407]. Оскільки в 

Україні цивільні та господарські справи розмежовані й регулюються різними 

кодексами і для подання заяв до господарських судів навіть встановлено ставку 

відповідного судового збору, було б доцільно здійснювати правове регулювання 

чіткіше, а тому до розд. XV ГПКУ, на наш погляд, слід додати статті, що передбачали 

б процедуру визнання та виконання рішення іноземного суду в господарських 

справах. 

Щодо судового збору, варто відзначити й позитивні моменти для заявників. Так, 

у п. 15 ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судовий збір» визначено, що судовий збір не 

справляється за подання клопотання про визнання та виконання рішення іноземного 

суду відповідно до міжнародного договору України, згоду на обов’язковість якого 

надано Верховною Радою України та яким не передбачено плату під час звернення до 

суду, подання апеляційної та касаційної скарг у таких справах. Загалом визначено, що 

за подання заяви про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного 

суду юридична особа або фізична особа-підприємець сплачує 0,5 розміру мінімальної 

заробітної плати (на початок 2016 р. – 689 грн), а фізична особа – 0,2 розміру 

мінімальної заробітної плати (275,6 грн). При цьому практично важливі зміни до 

Закону України «Про судовий збір» були внесені 2015 р.; ними було визначено, що за 

подання нерезидентами42 позовів, ціна яких визначається в іноземній валюті, судовий 

                                                           
42 Відповідно до ст. 1 Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» 
від 19.02.1993 № 15–93, «нерезидентами» є: фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без 
громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають 
на території України; юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи 
(філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до 
законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності за участі 
юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницької діяльності України; розташовані на території України іноземні 
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збір може сплачуватися нерезидентами в іноземній валюті з урахуванням офіційного 

курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на 

день сплати. Це положення значно полегшує доступ нерезидентам до судів України, 

дозволяючи сплату судового збору з-за кордону. 

Законодавством України також чітко врегульовано питання щодо валюти позову. 

Так, якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, 

суд, який розглядає це клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом 

Національного банку України на день постановлення ухвали (ст. 395 ЦПКУ). Навіть 

якщо судом першої інстанції буде допущено описку і в резолютивній частині ухвали 

суму стягнення буде зазначено лише в іноземній валюті, заявник має право подати 

заяву про виправлення описки [408]. Таким чином, обов’язок навести розрахунки з 

переведенням іноземної валюти в українську покладено на суд, а не на заявника [409]. 

Стосовно норм ЦПКУ, варто звернути увагу на відсутність визначення терміна 

«судові рішення» щодо іноземних судових рішень. Так, у розд. VIII йдеться про 

визнання та виконання лише рішень іноземних судів та інших компетентних органів 

іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських 

справ. А з огляду на те, що, відповідно до ст. 208 ЦПКУ, до судових рішень належать 

тільки ухвали, рішення та постанови, на практиці можуть виникнути складнощі з 

визнанням та виконанням інших актів іноземного суду, якщо вони не відповідають 

цим видам судових рішень. Приміром, у Франції нормами Цивільного 

процесуального кодексу [410] передбачено, що секретар суду, у разі коли в судовому 

рішенні не зазначено суму судових витрат, може видати виконавчий лист. Таких 

виконавчих листів особа не зможе виконати в Україні, адже по суті вони не є 

рішенням іноземного суду. На відміну від українського законодавства, ст. 2 

Регламенту Європейського парламенту та Ради про юрисдикцію, визнання і 

виконання судових рішень у цивільних та господарських справах (перероблене 

видання) №1215/2012 [163] встановлює, що «судове рішення» означає будь-яке 

рішення, винесене судом або трибуналом будь-якої держави-члена, незалежно від 

назви, у тому числі наказ, розпорядження, ухвалу або виконавчий лист, а також 

                                                                                                                                                                                                            
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їхні філії, що мають 
імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприємницької 
діяльності на підставі законів України. 
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постанову про судові або інші витрати, винесену службовцем суду. Встановлено 

також, що для цілей визнання та виконання до «судових рішень» відносять і 

попередні, у тому числі й захисні, заходи, визначені судом або трибуналом, який на 

підставі цього Регламенту має юрисдикцію щодо суті справи. Тож доцільно було б 

додати чітке визначення іноземних судових рішень, що можуть бути визнані та 

виконані на території України, у нормах ЦПКУ та відповідних двосторонніх 

міжнародних договорах України. 

Розглядаючи загалом виконання положень міжнародних договорів України про 

правову допомогу та правові відносини в цивільних справах, з огляду на відсутність 

системного збирання даних у судах України, важливо чітко визначити перелік 

існуючих проблем. Попри наявність вимог Міністерства юстиції України, відповідно 

до яких головні територіальні управління юстиції мають збирати дані щодо 

виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних 

справах [411], звіти не всіх органів є загальнодоступними. Стосовно збирання 

інформації щодо держав, з якими Україна не має договірних відносин з цих питань, 

така інформація взагалі не відслідковується. 

Аналіз наявних матеріалів показує, що більшість доручень надходить на підставі 

чинних двосторонніх міжнародних договорів [412]. Загалом, порядок опрацювання 

доручень про вручення документів, отримання доказів, вчинення інших 

процесуальних дій, а також розгляд клопотань про визнання та виконання судових 

рішень на виконання чинних міжнародних договорів України з питань надання 

правової допомоги в цивільних справах визначений Інструкцією про порядок 

виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних 

справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання 

судових рішень (надалі – Інструкція) [413]. 

Інструкцією визначено, що, у разі якщо при розгляді цивільної справи в суду 

України виникне потреба у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні 

окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання 

правової допомоги43 за кордоном. Суд України направляє доручення через головне 

                                                           
43 Як зазначає український практик В. Іванов, загалом під судовими дорученнями «розуміють виражене у 
процесуальній формі звернення суду однієї держави, який розглядає цивільну чи господарську (торгову) справу, з 
проханням про виконання зазначених у дорученні процесуальних дій до компетентного органу іноземної держави, 
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територіальне управління юстиції до Міністерства юстиції, якщо інше не передбачено 

міжнародним договором України. 

Так, при оформленні судових доручень найпоширенішими причинами 

повернення документів є: відсутність гербової печатки суду або підпису судді, 

відсутність перекладу документів відповідною мовою, незазначення переліку 

документів, що підлягають врученню. Аналогічно, і здійснюючи виконання 

іноземних доручень про міжнародну правову допомогу, українські суди не завжди в 

повному обсязі оформлюють документи, передбачені чинним законодавством, або ж 

припускаються помилок при оформленні. Зокрема, суди не складають підтвердження 

про вручення, не складають протоколу судового засідання; документи, складені за 

результатами виконання доручення, не засвідчуються підписом судді та гербовою 

печаткою суду; суди порушують вимоги щодо мови документів, а також не надають 

документів, які підтверджують неможливість виконання доручення (копії судових 

викликів тощо). Інколи навіть трапляються випадки, коли, за результатами виконання 

іноземного доручення, судом не складено жодного документа [414; 415]. 

Відзначається також [416], що досить часто суди допускають порушення 

встановлених чинним законодавством України строків виконання таких доручень та 

розгляду клопотань (в Інструкції визначено, що строк виконання іноземних судових 

доручень у цивільних справах – протягом місяця від дати їх отримання). 

На практиці часто виникають складнощі і з повідомленням сторони про розгляд 

справи. Адже, коли при розгляді судами клопотань про визнання та виконання рішень 

іноземних судів документ, поданий на підтвердження виклику сторони в судове 

засідання, не свідчить про те, яким чином та коли їй вручено цей виклик, і сторона 

оспорює даний факт, суд має з’ясувати дійсні обставини її виклику на підставі інших 

поданих сторонами доказів, а в разі потреби – подати запит до суду, що постановив 

рішення, й оглянути документи про виклик сторони, встановлені процесуальним 

законодавством, за яким провадився розгляд справи [389]. Так, у декількох справах 

через порушення цих вимог суди касаційної інстанції скасовували ухвали судів 

попередніх інстанцій про визнання та надання дозволу на примусове виконання на 

                                                                                                                                                                                                            
який уповноважений виконати зазначені процесуальні дії». Докладніше див. : Иванов В. Судебные поручения в 
международном гражданском процессе [Електронний ресурс] / В. Иванов. – Режим доступу : 
http://semperlegal.com/uk/sudovi-doruchennya-v-mizhnarodnomu-tsivilnomu-protsesi/ 
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території України вироку іноземного суду, зазначаючи, що «при вирішенні питання 

про дотримання процедури належного повідомлення боржника, яке здійснюється за 

правилами процесуального закону Республіки Польща, а не України, судам слід було 

з’ясувати цю процедуру і при необхідності ... у разі наявності сумнівів щодо 

належного повідомлення відповідача про дату судового засідання в іноземному суді, 

витребувати таку інформацію від польського суду» [417; 418]. 

Отже, найчастішими помилками, які мають місце при виконанні судами України 

міжнародних договорів про правову допомогу, є недодержання саме судами вимог 

оформлення документів. Це не тільки призводить до порушення прав та інтересів 

сторін відповідних судових процесів, а й створює негативну репутацію українських 

судів за кордоном. 

Керівники відділів, робота яких пов’язана з виконанням міжнародних договорів 

України з питань надання правової допомоги в цивільних справах, відзначають, що 

зростає кількість та складність доручень, а тому виникає потреба в поліпшенні роботи 

судів у цій сфері [414; 419]. З цією метою здійснюються спроби підвищити 

кваліфікацію судових працівників з питань надання міжнародної правової допомоги. 

Так, Головним територіальним управлінням юстиції в Донецькій області у травні 

2015 р. було організовано стажування працівників судів, на яке запросили тих, хто 

безпосередньо працює в згаданому напрямі у 22 судах області, у заході взяли участь 

лише консультанти вісім судів [414], а в Миколаївській області аналогічне 

стажування 2013 р. пройшло всього 2 працівники одного з районних судів [419]. 

Отже, можна зробити висновок, що на практиці фрагментарний підхід не дає бажаних 

результатів. 

З огляду на те, що ефективність виконання судами норм з надання міжнародної 

правової допомоги впливає на міжнародний авторитет України та є основою для 

розвитку її співпраці в цій сфері з Євросоюзом та його державами-членами, Україна 

потребує стратегічного підходу до вдосконалення внутрішнього законодавства. Так, 

слід погодитися з пропозицією [420, 169] щодо необхідності систематизації всіх 

існуючих порядків стосовно міжнародної правової допомоги в одному акті. Адже, 

справді, як зазначає В. В. Попко, забезпечення ефективного виконання міжнародно-

правових зобов’язань потребує одноманітного механізму «реалізації міжнародних 
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конвенцій, учасницею яких Україна є чи до яких вона приєдналася, у конкретних 

правовідносинах» [421, 6]. Також, у зв’язку з тим, що ці питання регулюються 

великою кількістю актів і міжнародних дво- та багатосторонніх договорів, і 

заявникам, і суддям нелегко розібратись, які саме норми слід застосовувати в 

конкретному випадку. 

Великим недоліком є те, що майже єдину постанову стосовно узагальнення 

практики розгляду судами клопотань про визнання та виконання рішень іноземних 

судів [389] ухвалено Пленумом Верховного Суду ще 1999 р. Відтоді були змінені 

норми і ЦПКУ, і Закону України «Про виконавче провадження». З огляду на те, що ця 

постанова посилається на вже змінені норми законодавства, а тому є застарілою, 

виникає потреба в новому узагальненні судової практики щодо розгляду даних 

клопотань, яке враховуватиме сучасні реалії законодавства в цій сфері. 

Водночас виникає потреба у навчанні судових працівників і роз’ясненні питань 

надання міжнародної правової допомоги в цивільних справах щодо визнання та 

виконання іноземних судових рішень, вручення документів та отримання доказів. 

Зважаючи на неефективність окремих семінарів та стажувань, Україні було б 

доцільно запозичити досвід ЄС з розвитку використання електронних технологій. 

Так, створення українського аналогу Європейського порталу електронної юстиції, 

про який йшлося в попередньому розділі даної дисертаційної роботи, дасть змогу 

здійснити систематизацію українського законодавства та міжнародних договорів 

України вже зараз, без внесення змін до нормативно-правових актів. Такий сайт міг 

би спростити доступ до правосуддя України іноземним фізичним та юридичним 

особам, що стало б першим кроком на шляху до реалізації ст. 471 Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його 

державами-членами, з іншої сторони [350] й розвитку судової співпраці між ЄС і 

Україною у цивільних справах. Адже без вироблення чіткої мети та послідовних 

заходів удосконалення внутрішньої практики надання міжнародної правової 

допомоги в Україні створення ефективних інструментів судової співпраці з ЄС буде 

неможливим. 

Досвід ЄС показує, що створення ЄМНСП було спричинене неефективністю 

фрагментарних ініціатив. Тому з часом було запроваджено європейський стандарт 
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навчання, що складається як з практичних семінарів, так і з курсів дистанційного 

навчання. Саме діяльність цієї Мережі має бути прикладом для створення 

українських програм. Тим паче, що проведення навчання судових працівників у цій 

сфері за допомогою Інтернету не потребує великого бюджету, проте може збільшити 

шанси на його ефективність, адже це значно зекономить час і ресурси учасників. З 

огляду на те, що на практиці спостерігається [422] також наявність багатьох проблем 

у зв’язку з потребою долучати до клопотання переклад іноземною мовою документів, 

призначених для пересилання за кордон, доречно було б включити до курсів навчання 

підготовку з іноземної термінології щодо міжнародної правової допомоги. 

Погоджуючись з думкою І. Ізарової [423, 226] про те, що саме електронні засоби 

сприятимуть полегшенню та спрощенню доступу до правосуддя, зазначимо, що 

інструменти, досвід застосування яких Україні варто запозичити, уже понад 10 років 

розроблені й достатньо ефективно діють у межах ЄС. Тож Україні залишається тільки 

розпочати вживати конкретних кроків, що в майбутньому змогли б привести до 

створення договірного регулювання судового співробітництва в цивільних та 

господарських справах між Україною і Європейським Союзом. 

 

Висновки до розділу 3 

1. У зв’язку зі зростанням інтернаціоналізації бізнесу, туризму та соціальних 

відносин між людьми і відповідним збільшенням судових спорів, окремі питання в 

яких виходять за межі держав – членів ЄС, зросла потреба у виконанні судових 

рішень за межами території держави, суд якої їх виніс. Відповідно, реагуючи на ці 

глобалізаційні процеси, Євросоюз почав розвивати зовнішні аспекти судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах, співпрацюючи з третіми 

країнами та міжнародними організаціями. І, зважаючи на динамічний процес 

розвитку побудови простору правосуддя всередині ЄС, можна передбачити тільки 

посилення діяльності Євросоюзу в напрямі розширення та поглиблення зовнішнього 

виміру судового співробітництва в цивільних справах. 

2. Визначити точну лінію, що відокремлює компетенцію Союзу від компетенції 

держав-членів стосовно укладання міжнародних договорів у сфері судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах доволі важко. Оскільки 
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Висновком Суду ЄС 1/03 виключну компетенцію щодо укладання нової Луганської 

конвенції про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах було визначено за Співтовариством, імовірно, що й усі 

майбутні угоди в цій сфері укладатимуться виключно Європейським Союзом. Проте 

це не означає, що держави-члени взагалі не можуть укладати угоди з цих питань з 

третіми країнами; головне, аби ці угоди не впливали на відповідні правила Союзу, 

забезпечуючи збереження ефективності права ЄС. 

3. Залежно від партнера ЄС, у межах зовнішнього виміру судового 

співробітництва в цивільних справах виокремлюють співробітництво з міжнародними 

організаціями та двостороннє (багатостороннє) співробітництво з окремими 

державами. Співробітництво відбувається шляхом проведення міжнародних 

переговорів, укладання двосторонніх угод та обміну передовим досвідом. 

4. Першим і поки єдиним укладеним Євросоюзом міжнародним договором, що 

поширив принцип визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах, ухвалених у ЄС на території третіх країн, є Луганська 

конвенція про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах (нова Конвенція Лугано II підписана 30 жовтня 2007 р., а її 

попередня версія датується 16 вересня 1988-го). 

5. Співпраця з міжнародними організаціями переважно сконцентрована на 

роботі, виконуваній у межах Гаазької конференції з міжнародного приватного права. 

Крім того, Євросоюз співпрацює з іншими міжнародними форумами, такими як Рада 

Європи, УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ та Європейська асоціація вільної торгівлі. 

6. Співпраця між ЄС і Україною у сфері судового співробітництва в цивільних 

та господарських справах може базуватися на ст.ст. 24 та 471 Угоди про асоціацію 

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, 

з іншої сторони, оновленому Плані дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та 

безпеки, затвердженому 18 червня 2007 р., Порядку денному асоціації Україна – ЄС 

для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію, що замінив 

попередній План дій «Україна – Європейський Союз» 2005 р., і програмах, 

розроблених у межах політики «Східного партнерства» Євросоюзу. 
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7. Між Україною і окремими державами – членами ЄС наразі діють договори 

про правову допомогу стосовно цивільних справ з 13 державами – членами ЄС, проте 

не в усіх цих договорах містяться положення стосовно визнання та виконання 

судових рішень. Двосторонній договір про правову допомогу в цивільних справах 

між ЄС і Україною наразі відсутній, передусім через необхідність приведення 

функціонування судової системи України у відповідність до європейських стандартів. 

Таким чином, судове співробітництво в цивільних справах між Євросоюзом і 

Україною відбувається переважно в межах Гаазької конференції з міжнародного 

приватного права (членами якої є і ЄС, і Україна), у тому числі шляхом підписання та 

ратифікації існуючих конвенцій, розроблених ГК МПрП. 

8. Після підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС зростає потреба у 

врегулюванні транскордонних цивільних та господарських судових справ у зв’язку з 

подальшою інтенсифікацією переміщення осіб між Україною і Євросоюзом. Наразі є 

декілька варіантів для подальшої роботи з посилення судового співробітництва 

України та ЄС: 1) укладання міжнародного договору про правову допомогу з ЄС або 

її окремими державами-членами; 2) продовження використання принципу взаємного 

визнання, визначеного ст. 390 Цивільного процесуального кодексу України та 

відповідними нормами національного законодавства держав – членів ЄС; 3) 

приєднання України до Луганської конвенції. Зважаючи на те, що: 1) перспектива 

підписання договорів про правову допомогу з окремими державами – членами ЄС є 

маловірогідною у зв’язку з тим, що процедура надання державам – членам ЄС 

повноважень укладати міжнародні договори з питань, урегульованих Регламентом 

№1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах, чітко не визначена; 2) продовження використання чинних 

норм як українського, так і внутрішнього законодавства держав-членів є складною 

процедурою для сторін транскордонних справ; 3) приєднання до Луганської конвенції 

потребує, окрім згоди ЄС, додатково згоди Ісландії, Норвегії, Швейцарії на 

приєднання до неї нової держави, дисертантом обстоюється необхідність розпочати 

роботу в напрямі підписання двостороннього договору між Україною і Європейським 

Союзом про правову допомогу в цивільних та господарських справах. 
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Тому, з метою використання можливостей для подальшої співпраці, наданих 

Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, Україна має зробити все можливе для 

поліпшення функціонування судової системи, адаптуючи до свого законодавства 

стандарти, визначені правом ЄС, що надасть можливість врегулювати окремі аспекти 

судового співробітництва в цивільних та господарських справах на міжнародному 

двосторонньому договірному рівні. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений дисертантом аналіз правового регулювання судового 

співробітництва в цивільних справах у межах простору свободи, безпеки та 

правосуддя Європейського Союзу дав підстави сформулювати основні концептуальні 

положення: 

1. Розвиток транскордонних зв’язків між країнами спричинив істотні зміни у 

сфері судового співробітництва в цивільних справах ЄС. З огляду на кількість 

інститутів міжнародного цивільного процесу, що регулюються актами ЄС (визнання 

та виконання судових рішень, транскордонне вручення судових та позасудових 

документів, збирання доказів, правова допомога, медіація та ін.), на наш погляд, 

можна стверджувати, що наразі, по суті, відбувається початок формування нової 

галузі права Євросоюзу – цивільно-процесуальної. Сфера цивільного правосуддя у 

ЄС поки що не має єдиного кодифікованого законодавчого акта, а її регулювання 

здійснюється на основі норм низки регламентів, директив та рішень органів 

Євросоюзу щодо заходів, передбачених у ст. 81 ДФЄС стосовно розвитку судового 

співробітництва в цивільних справах транскордонного змісту. 

2. У контексті права Євросоюзу судове співробітництво в цивільних справах – 

це сукупність правових та організаційних форм спільної діяльності держав – членів 

ЄС щодо врегулювання розгляду цивільних та господарських справ транскордонного 

змісту, спрямованих на полегшення доступу до правосуддя на всій території ЄС 

шляхом усунення перешкод, які виникають через невідповідність між різними 

правовими та адміністративними системами держав-членів. Незважаючи на те, що в 

первинному праві ЄС мова йде лише про співробітництво в цивільних справах, ця 

сфера співпраці охоплює як цивільні, так і господарські справи. Основна мета такого 

співробітництва – спрощення життя осіб, які стикаються з транскордонними 

судовими процесами, та забезпечення ефективного доступу до правосуддя. 

3. Розглядаючи переклад терміна justice, використаного в конструкції area of 

freedom, security and justice, дисертант робить висновок, що варіант «юстиція», 

найчастіше використовуваний в україномовних наукових та законодавчих джерелах, 
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не відображає суті, закладеної законодавцями Євросоюзу, адже поняття «юстиція» є 

ширшим від поняття, яке використовують в актах ЄС. У зв’язку з тим, що сфера 

justice ґрунтується саме на співробітництві судових органів держав-членів, дисертант 

обстоює думку, що найбільш відповідним перекладом українською мовою є поняття 

«правосуддя». 

4. Становлення судового співробітництва в цивільних справах у межах ЄС – це 

тривалий процес, що у своєму історичному розвитку пройшов три основні етапи: 

перший етап (1958–1997 рр.) – період від набрання чинності Римським договором про 

заснування Європейського Економічного Співтовариства до підписання 

Амстердамського договору; другий (1997–2009 рр.) – період між підписанням 

Амстердамського договору і набранням чинності Лісабонським договором; третій 

(2009 р. – до н. д.) – постлісабонський період. Перший етап характеризується 

міжурядовим співробітництвом держав – членів ЄС, що ґрунтується на укладанні 

конвенцій. Другий – включенням сфери судового співробітництва в цивільних 

справах до компетенції Європейського Співтовариства. Водночас, використовуючи 

ст. 293 Договору про заснування Європейського Співтовариства (колишня ст. 220 

Римського договору), держави-члени мали можливість регулювати на міжурядовому 

рівні ухвалення заходів, спрямованих на спрощення формальностей, що регулюють 

взаємне визнання і виконання судових та арбітражних рішень. Третій етап 

характеризується збільшенням переліку заходів для розвитку судового 

співробітництва в цивільних справах, поширенням юрисдикції Суду ЄС на питання, 

визначені ст. 81 ДФЄС, та скасуванням ст. 293 ДЗЄС, у зв’язку з чим компетенція 

щодо вжиття заходів у сфері судового співробітництва в цивільних справах повністю 

перейшла до органів Європейського Союзу. 

5. Аналізуючи інструменти, створені в ЄС у цій сфері, можна стверджувати, що 

судове співробітництво в цивільних справах у Союзі здійснюється у правовій та 

організаційній формах. До правової форми дисертант відносить ухвалені регламенти, 

директиви та рішення щодо заходів, передбачених у п. 2 ст. 81 ДФЄС, та інші акти, 

спрямовані на поліпшення функціонування цивільного провадження у ЄС, такі як 

плани дій та програми. До організаційної – діяльність Європейської судової мережі в 
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цивільних та господарських справах і Європейської мережі навчання судових 

працівників, розвиток електронних засобів співпраці, інші заходи, спрямовані на 

поліпшення співпраці між судовими органами держав-членів та посилення 

інформування як судових працівників, так і громадян ЄС та юристів про заходи, що 

діють у цій сфері. 

6. Розглядаючи основні правові інструменти судового співробітництва держав – 

членів ЄС у цивільних справах (Регламент №44/2001 про юрисдикцію, визнання і 

виконання рішень у цивільних та господарських справах і новий Регламент 

№1215/2012; Регламент №805/2004 про створення Європейського виконавчого 

провадження для неоскаржуваних позовів; Регламент №1896/2006, що засновує 

Європейський платіжний ордер; Регламент №861/2007 про заснування Європейської 

процедури врегулювання спорів з невеликою ціною позову; Регламент №1393/2007 

про передачу судових і позасудових документів у цивільних та господарських 

справах; Регламент №1206/2001 про співпрацю між судами держав-членів щодо 

збирання доказів у цивільних та господарських справах), слід відзначити тенденцію 

до зменшення використання традиційних засобів співпраці, притаманних 

міжнародному цивільному процесу. У цьому процесі майже не задіяні дипломатичні 

канали, максимально спрощується, а в деяких випадках узагалі скасовується 

процедура екзекватури, і при цьому робиться акцент на прямих зв’язках між 

судовими установами держав-членів, зокрема – за допомогою використання 

стандартних форм та інструкцій, що доступні для судів в електронному вигляді. 

7. Європейська судова мережа в цивільних та господарських справах – це низка 

органів та практиків, що складають децентралізовану структуру, метою діяльності 

якої є спрощення та прискорення співпраці між судовими органами держав-членів. 

Саме поняття «Мережа» є абстрактним терміном, що не передбачає наявності 

окремого головного органу, а просто позначає під єдиним заголовком контактні 

пункти, призначені державами-членами, магістрів зв’язку, інші органи, чиє членство 

в Мережі держави-члени вважають корисним, та професійні асоціації, які 

представляють юристів-практиків, що беруть участь у застосуванні інструментів 

міжнародного співробітництва і цивільного судочинства. Контактні пункти 
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Європейської судової мережі в цивільних та господарських справах – це створені в 

кожній державі – члені ЄС органи (один або декілька), призначені для надання 

консультацій та поширення інформації стосовно інструментів судового 

співробітництва в цивільних та господарських справах у межах Євросоюзу. Питання 

структури та організації роботи контактних пунктів залишено на розсуд держав-

членів. 

8. У зв’язку з недостатнім поширенням інформації про діяльність Мережі та 

низьким рівнем знань суддів та юристів щодо застосування розроблених у ЄС 

інструментів судового співробітництва в цивільних та господарських справах 

можливості, надані ухваленими актами ЄС, на практиці реалізуються не повною 

мірою. 

9. Глобалізація сучасного світу створює нові складнощі для судових систем, що 

вимагають нових підходів до впорядкування судового розгляду в разі, якщо він 

виходить за межі кордонів однієї держави. У результаті цього процесу в ЄС 

складається ситуація, за якої попит на доступ до правосуддя збільшується, а 

відповідно зростає і робоче навантаження судів держав, що призводить до 

необхідності постійної адаптації засобів та методів роботи з метою підтримки якості 

правосуддя. За розглянутими в дисертаційній роботі даними, 76% суддів заявили, що 

кількість справ, пов’язаних із правом Союзу, з роками збільшується, причому 

кількість транскордонних цивільних та господарських справ зросла на 52–55%. Тому 

нині вкрай важливим є впровадження в роботу судових органів держав інформаційно-

комунікаційних технологій, що підвищує продуктивність та якість правосуддя, 

сприяючи спрощенню судових процедур шляхом спрощення доступу до правосуддя і 

зниження процесуальних строків та матеріальних витрат. Розглядаючи електронні 

засоби судового співробітництва, що наразі впроваджуються в ЄС під загальною 

назвою «електронна юстиція», слід констатувати, що цей напрям розвивається 

достатньо активно. Створено засновані на Інтернеті інструменти як для інформування 

та надання допомоги громадськості (такі як Європейський портал електронної 

юстиції та Європейський судовий Атлас у цивільних справах), так і для зв’язку між 

судовими органами держав-членів (такі як внутрішня Інтранет-мережа ЄСМЦГС 
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CIRCA). Проте потрібна подальша модернізація технічного обладнання судів держав 

– членів ЄС з метою впровадження використання відеоконференцій, телеконференцій 

та інших засобів телекомунікацій для проведення усних слухань і збирання доказів у 

транскордонних цивільних та господарських справах. Цей процес ускладнюється 

насамперед обмеженими фінансовими ресурсами, однак сподіваємося, що в 

майбутньому сучасним технологіям буде надано перевагу порівняно з традиційними 

методами комунікації. 

10. Отримуючи від ЄС операційні гранти для здійснення своїх проектів, 

Європейська мережа навчання судових працівників, діючи як міжнародна 

неприбуткова асоціація, наразі є головною платформою підготовки та обміну судових 

працівників у Євросоюзі. ЄМНСП: координує співпрацю між національними 

судовими навчальними закладами; публікує онлайн-каталог короткострокових курсів 

з різних галузей права, підготовлених у країнах ЄС; організовує підготовку 

інструкторів та рекомендацій для загальних навчальних програм; здійснює обмін між 

суддями і прокурорами. У межах навчання з тематики цивільного правосуддя 

розроблено відповідні курси з Європейського виконавчого провадження для 

неоскаржуваних позовів, Європейського платіжного ордера, Регламенту №1215/2012 

та інших інструментів судового співробітництва в цивільних та господарських 

справах, що діють у межах Євросоюзу. Проте аналіз наведених у дисертаційній 

роботі статистичних даних стосовно рівня знань суддів щодо того, коли 

безпосередньо слід застосовувати норми права ЄС, і кількості транскордонних 

цивільних та господарських справ з очевидністю показує недостатню ефективність 

роботи ЄМНСП. Причиною цього є акцентування заходів на децентралізованому 

регулюванні національними органами судового навчання та відсутність 

обов’язкового для судових органів держав – членів ЄС європейського стандарту 

навчання. 

11. Реагуючи на глобалізаційні процеси, Євросоюз почав розвивати зовнішній 

напрям судового співробітництва в цивільних та господарських справах, 

співпрацюючи з третіми країнами та міжнародними організаціями. У цій сфері 

використовується ухвалення внутрішніх робочих документів ЄС – нот (повідомлень), 



206 

які представляють інформацію про стан співпраці, огляд нормативно-правової бази та 

окреслюють загальні межі для стратегії розвитку зовнішнього виміру і предметом 

яких є аспекти судового співробітництва в цивільних справах. Так, залежно від 

партнера ЄС, у межах зовнішнього виміру судового співробітництва в цивільних 

справах виокремлюють співробітництво з міжнародними організаціями і двостороннє 

(багатостороннє) співробітництво з окремими державами. Загалом, співробітництво 

відбувається шляхом проведення міжнародних переговорів, укладання двосторонніх 

угод та обміну передовим досвідом. Проте наразі співпраця шляхом підписання 

договорів з третіми країнами розвивається досить повільно. Поки єдиним укладеним 

Євросоюзом міжнародним договором, що поширив принцип визнання та виконання 

судових рішень у цивільних та господарських справах на території третіх країн, є 

Луганська конвенція про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у 

цивільних та господарських справах. Співпраця з міжнародними організаціями 

переважно сконцентрована на роботі, виконуваній у межах Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права. Євросоюз співпрацює і з іншими міжнародними 

форумами, такими як Рада Європи, УНІДРУА, ЮНСІТРАЛ та Європейська асоціація 

вільної торгівлі. Хоча зауважимо, що в даний час суттєвих змін та посилення 

розвитку зовнішнього виміру ЄС у сфері судового співробітництва в цивільних 

справах не відбувається, адже для Союзу це не є пріоритетом. 

12. Відсутність чітко прописаних положень щодо поділу між ЄС і його 

державами-членами виключної зовнішньої компетенції у сфері судового 

співробітництва в цивільних справах є перепоною для розвитку двостороннього 

договірного врегулювання відносин окремих держав – членів ЄС із третіми країнами 

щодо надання міжнародної правової допомоги в цивільних справах. Тому, якщо ЄС 

не ухвалить регламенту стосовно визначення порядку для переговорів й укладання 

між державою-членом або групою держав-членів і третьою країною чи країнами угод 

про юрисдикцію, визнання та виконання судових рішень у цивільних та 

господарських справах (тобто угод, що повністю або частково входять до сфери 

застосування Регламенту №1215/2012), який встановив би процедуру перевірки 

Комісією впливу на законодавство ЄС, що може виникнути у зв’язку з укладенням 
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зазначеної угоди, та дав би змогу державі-члену відкрити офіційні переговори з 

третьою країною щодо такої угоди (зокрема у сферах, де Союз не виявив наміру 

здійснювати свою зовнішню компетенцію щодо укладення відповідного договору), 

імовірно, що всі майбутні угоди в цій сфері укладатимуться виключно Європейським 

Союзом. 

13. Попри наявність правових основ для співпраці України і ЄС, зокрема ст. 471 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його 

державами-членами, з іншої сторони, де містяться зобов’язання Сторін забезпечити 

фізичним та юридичним особам недискримінаційний доступ власних фізичних і 

юридичних осіб до своїх компетентних судів та адміністративних органів для захисту 

їхніх особистих і майнових прав, судове співробітництво в цивільних справах між 

Євросоюзом і Україною відбувається переважно в межах Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права, а на двосторонньому договірному рівні відсутнє 

регулювання взаємних зобов’язань щодо визнання та виконання судових рішень між 

Україною і 18 державами – членами ЄС. Тому в разі неможливості застосування 

однієї з Гаазьких конвенцій, ратифікованих і Україною, і відповідною державою – 

членом ЄС, до судового рішення, яке слід визнати або виконати на території іншої 

держави, наразі єдиним виходом у відносинах з цими державами – членами ЄС є 

посилання на принцип взаємності. 

14. З можливих шляхів розвитку судового співробітництва в цивільних і 

господарських справах між Україною і державами – членами ЄС (а саме: 1) 

укладання міжнародного договору про правову допомогу з ЄС або її окремими 

державами-членами; 2) продовження використання принципу взаємного визнання, 

визначеного ст. 390 Цивільного процесуального кодексу України та відповідними 

нормами національного законодавства держав – членів ЄС; 3) приєднання України до 

Луганської конвенції) дисертант обстоює необхідність посилення діалогу між 

Україною і ЄС у напрямі підписання міжнародного договору про правову допомогу. 

Адже: 1) перспектива підписання договорів про правову допомогу з окремими 

державами – членами ЄС є маловірогідною у зв’язку з тим, що процедура надання 

державам – членам ЄС повноважень укладати міжнародні договори з питань, що 
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врегульовані Регламентом №1215/2012 про юрисдикцію, визнання та виконання 

судових рішень у цивільних та господарських справах, чітко не визначена; 2) 

продовження використання наявних норм як українського, так і внутрішнього 

законодавства держав-членів є складною процедурою для сторін транскордонних 

справ; 3) приєднання України до Луганської конвенції видається доволі сумнівним у 

зв’язку з тим, що ця Конвенція встановлює єдину уніфіковану систему визнання та 

виконання судових рішень між ЄС і третіми країнами, що є Договірними Сторонами 

цієї Конвенції (і, відповідно, більш високі вимоги до судової системи держави, яка 

виявить бажання приєднатися до неї), і до того ж, для приєднання до Конвенції нової 

держави, крім згоди на це ЄС, додатково вимагається ще й згода Ісландії, Норвегії та 

Швейцарії. 

15. Основною передумовою посилення співробітництва Євросоюзу з Україною у 

сфері цивільного правосуддя є поліпшення функціонування судової системи України 

та забезпечення довіри з боку судових систем держав-членів. Адже, досліджуючи 

процес співробітництва у сфері цивільного правосуддя в ЄС, дисертант визначив, що 

саме наявність взаємної довіри між судовими органами держав-членів є наріжним 

елементом розширення співпраці держав – членів ЄС, а отже можна зробити 

висновок, що при розгляді питань про ступінь співпраці з третіми країнами в цій 

сфері держави – члени ЄС вимагатимуть наявності такої довіри. Задля формування 

довіри до нашої судової системи Україна потребує стратегічного підходу до судової 

реформи, вдосконалення системи боротьби з корупцією та підвищення рівня 

професійної підготовки українських суддів. 

16. Розглядаючи практику виконання судами положень міжнародних договорів 

України про правову допомогу в цивільних та господарських справах, можна 

побачити, що саме непрофесійна робота судів є найбільш істотним недоліком, що 

стає перепоною для якісного та своєчасного судового співробітництва в цій сфері з 

іншими державами. І враховуючи, що ефективність забезпечення права на 

справедливий судовий розгляд (передбаченого ст. 6 Європейської конвенції з прав 

людини) передусім залежить саме від роботи місцевих судів, дуже важливо 

активізувати в Україні вжиття заходів щодо вдосконалення їх діяльності. Зокрема, 
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необхідно запозичити досвід Європейського Союзу з використання електронних 

технологій і запровадження єдиного стандарту навчання для суддів та судових 

працівників з питань надання міжнародної правової допомоги. Крім того, дисертант 

обстоює необхідність внесення до Господарського процесуального кодексу України 

положень, що передбачали б процедуру визнання та звернення до виконання рішення 

іноземного суду в господарських справах. Для цілей визнання та виконання 

іноземних судових рішень, які можуть бути визнані та виконані на території України, 

конче потрібно доповнити розд. VIII Цивільного процесуального кодексу України 

чітким визначенням терміна «судове рішення іноземного суду». Таку конкретизацію 

доцільно було б використовувати й у відповідних двосторонніх міжнародних 

договорах України про правову допомогу в цивільних справах. Також, аби 

забезпечити однаковий розгляд судами України клопотань про визнання та виконання 

рішень іноземних судів у цивільних справах, потрібне актуальне узагальнення 

практики розгляду судами клопотань про визнання та виконання рішень іноземних 

судів у цивільних та господарських справах. 
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