
Б спец!ал!зовану вчену раду д. 26.001.10

г1ри 1нститут1 м|жнародних в!дносин
1(и|вського нац1онального ун|верситету
1мен1 1'араса [1 1евченка,

м. (и|в, вул. йельникова' 3611

в1дгук
оф!ш!йного опонента професора Р1уравйова Б.[.

на дисертап!!го
||ухаленко Бладисла ви ||авл1вни

<<|1равове регул[овання судового сп!вроб!тництва в цив1льних справах у
€ вропейському €опоз!>>,

подануназдобуттянауковогоступен!окандидата
[оридичних наук 3а спец!альн!стго 12.00.11 _ м1экнародне право

Актуальн!сть теми досл1дэ*сення обумовлена необх|дн]стто

п|двищення ефективност| захисту прав ос|б поза межами !хн!х кра|н-

дом|цил|го. 3важагочи на прагнення }кра|ни до безв1зового режиму з

€вропейським €отозом, для на1по| держави питання полег1пення доступу цо-

правосуддя | сулах держав-член1в €вросогозу набувас особливо] важливост1'

у цьому контекст|, досл!дження механ|зму судового сп|вроб!тництва в

цив|льних справах' що виробився протягом багатьох десятил|ть в

€вропейському €отоз| в|д|щас вах{ливу роль з точки 3ору вивчення св]тового

досв|ду та адаптац|| його на11]ого законодавства'

Фдночасно з цим, варто заува}кити, !_цо процеси по с]'вореннго легко1

та ефективно! судовот сп|впрац1 в цив|льних справах до нин| с не

завер1пен ими та ма}оть ряд недол|к!в, як1 потребутоть анал1зу 1 вир|глення'

16к, у цьому зв'язку особливо| уваги :_тотребус проблема сис'т'емност!

сп|вроб|тництва м!ж державами-членами сс. Адже, незва)каючи на

прийняття в сс велико] к|льк|сть акт1в направлених на регулговання

судового сп|вроб|тництва в цив|льних справах' нараз! неможна в1дзначити !х

г1овноц!нну ефективн 1сть.

|[о-пертше наявн|сть несистемних акт|в ускладню€ роботу як судд1в'

як|стьтак | позиван|в, а по_друге це не дас

3аг1роваджених процедур.
,1

ч1ткого уявлення
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1акож з огляду на те' за останн1 роки €вросогоз не прийняв жодного

нового акту в сфер1 судового сш!вроб!тництва' можна зробити висновок' 1цо

нараз|, у зв'язку з б|льшд гострими св1товими проблемами, ро3виток та

модерн|зац|я ц|с] сфери були в1дстроиен1 на невизначений час'

1аким чином' створив1пи ун!кальну систему, в як1й в г1евних сферах

на територ1| суверенно! дер}*(ави-члена без буль-яких пром1>кних процедур

виконусться судове р!п-тення 1нгпо| дер){(ави, €[ так ! не дов1в цю систему до

поставлених ц|лей у пункт! е) ст. 81 !оговору про функш|онування

€вропейського €отозу, який передбанас забезпечення д1свого доступу до

правосуддя' ад)ке для саме для (д!свост|> ц|с| сфери |[е не вир!гпена низка

проблем щодо практичного застосування приинятих акт1в.

|1о-друге' варто звернути увагу на зовн!гпн|й аспект сфери судовот

сп|впрац! в цив|льних справах сс, адже цей напр8м стосу€ться | наш:о!

держави. 1{одо цього очевидна проблема в!дсутност| ефективних механ!зм!в

сп1впрац| €вросотозу з трет|ми кра|нами з питань судового сп|вроб1тництва в

цив|льних сг|равах. Б низц1 акт1в, 3окрема в нот|, що стосусться аспект|в

суАово! сп1впраш| в цив|льних справах ]ф 81 40106 в1д 1 1 кв!тня 2006 Рок},

органи €вросогозу в1дзначаготь г1ро ва>клив|сть та необх|дн|сть розвитку

судового сп|вроб!тництва в цив|льних справах. проте, жоден документ не

ви3начас ч!тких критер||в та наг1рям|в такого сп|вроб]тництва. [аний фактор

здатен в майбутньому стати причиного для ускладнення процесу реал1зац11

положень щодо розвитку судового сп|вроб!тництва в цив1льних справах'

адже .сс не дас конкретного уявлення' що саме вимагасться в1д третьо|

кратни для поглиблення 3 не[о сп1впра:-т! цього напряму.

[ому, з огляду на вищесказане, важливим с виявлення г1рогапин у

функц|онуванн! г!ростору цив|льного правосуддя сс та розроблення

€шьтернативних пропозиц|й в|дносно усунення недол!к1в, як1 можуть

в|4явитися неефективними п!д час |хнього застосування.

Браховуточи ту обставину,

м!стить теоретичних розробок
9

що в|тчизняна наука права €вросогозу

проблем судового сп1вроб|тництва
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цив!льних справах' ц1нн1сть дано] дисертац|йно| роботи виявлясться

очевидного. 1ак, анал|з особливостей формутоногося простору цив|льного

правосуддя в €€ розкривас проблему контрол}о за виконанням державами-

членами вимог щодо 1нформативност| та контрол}о за реал!зац1сто прийнятих

акт|в. Б|дсутн!сть анал|зу таких проблем у внутр|тшн|х документах

€вросото3}, в пер1шу чергу' впливас на мен11]у ефективн1сть захисту прав

ф!зинних та }оридичних ос1б на територ|| €€.

€правэкн!м каменем спотикання в доктрин] м|жнародного г{рава ст€!"па

проблема |нституту <дов1ри>, згадуваного в актах €€. 3окрема' актуальним с

визначення' що саме передбанасться п!д цим терм!ном. 1, що необх1дно

зробити трет|м кра|нам, що б отримати цто дов|р} в|д держав-член1в €€ та ]х

судових орган|в. Адже очевидно, 1!Ф ли111е за умови розбулови ефективно|

сулово? системи можливе забезпечення як|сно новогор|вня судового 3ахисту

прав' свобод та |нтерес|в щомадян ! ьоридичних ос1б, а як насл!док !

пом'якгпення | зведення до м!н|муму процедур транскордонного судового

сп!вроб1тництва м|>к органами р|зних держав'

(унасний етап розвитку м|я<народних в!дносин спричинив зб!льшення

м!ждержавно| взасмод|| 1 появу нових !нтещованих ф'р* такого

сп!вроб|тництва. 1 сулове сп1вроб1тництво в цив|льних справах м1ж

дер)кавами-членами €€ с феноменом сунасност!. Адэке як1(Ф ран|тше така

сп!впраця зд|йснтов€ш|ась переважно на р!вн! нац1ональних орган|в

виконавчо| в{|ади в сфер| г1равосуддя, то нараз1 в сс спостер!гасться

тенденц|я до встановлення прямих зв'язк1в м1ж нац1ональними судовими

органами р1зних держав' що веде до безпосередньо| взасмод1|, яка виклгочас

буль-яке посередництво.

Браховуточи вищезазначене, очевидно, що для |нтещованого простору

€( сп1впРаця судових орган!в в цив!льних справах с актуа.,1ьного проблемого'

а тому з точки зору теор1| 1 практики дана тема потребус проведення

спец|ального м1жнародно-правового досл|дження.
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{остов1рн!сть та обгрунтован!сть переваэкно[ б!ль:шост! наукових

поло}кень' висновк!в ! рекомендац!й, сформульованих у дисертац!|,

забезпену€ться к!лькома чинниками: 1пироток) та р!зноман!тн|стто

опрацьовано| дхсерельно| бази, критичним анал|зом матер|ал|в

право3астосовно| практики' використанням р1зноман!тних метод!в наукового

п1знання, лог1иним 1 посл|довним викладенням матер|алу.

|1ри написанн| роботи дисертантка опрац}овала великий масив

м!жнародно-правово| л1тератури, використовувала р1гшення [уду €€ та акти

орган|в €вросотозу, в яких висв|тлен! проблемн| питання судового

сп|вроб|тництва в цив1льних справах у ме)ках €€ та доречно використала

здобутки в|тчизняно| доктрини права €€.

€ол|дното виглядас теоретична база досл1дження (с. 5-6). [екст

дисертац1| м|стить значну к|льк|сть посилань на матер1али конкретних

судових справ (зокрема, с. 188-189, 195), за допомого!о яких доречно

!лгострутоться недол!ки в|дсутност| регулговання м1>к !кра|ного та €€ питань

визнання та виконання судових р1гшень в цив1льних справах.

€труктура дисертац|| в!дпов1дае тим завданням' як| поставив перед

собого автор (с. 7). Б1домо, що у сунасн|й доктрин1 м|жнародного права

шитання, що охоплен| сферого судового сгт1вроб|тництва в прав| сс,
здеб!льгпого розгляда}оться у межах м1>кнародного приватного права' а тому

виглядас лог|чним' що розд1л 1 дисерташ|? автор присвячу€ розгляду процесу

формування простору цив1льного правосуддя на р1вн! м|жнародного

сп1вроб|тництва та в|цзнанас власну позиц|? !з вих1дних понять' що

використову1оться конкретно в шрав1 €€. Аал! (розд1ли 2 | з) проанал1зован!

м1жнародно-правов| основи взасмод1| судових орган|в в сс, докладно

висв|тлто}оться окрем! |нструменти' що запровад>кен! в €вросотоз1 в дан!й

сфер|.

Б.||. ||ухаленко вм1с лог!чно викладати та анал|зувати теоретинний,

практичний | нормативний матер1ал, формулговати вива>кен1 та узагальнен|

висновки' 3астосовувати р|зноман!тн| методи наукового п|знання.

4
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!,арактерното особлив|стто розглядувано| дисертац1| с !1 полем:чн!сть.

Ёаводячи й анал1зу}очи погляди науковц|в з тих чи 1нтших проблем судового

сп!вроб!тництва в цив]льних справах автор нер1дко продукуе дискус1го,

висловл}ос | аргументус власну позиц1го, докладно !] обгрунтовус,

посила1очись на положення м|хснародно-г|равових акт|в ! м1жнародно-

правово| доктрини' використову}очи при цьому в1дпов|дн1 статистичн| дан!, !

3 поваго1о ставлячись до п|дход1в, правильн1сть яких ставиться п!д сумн!в.

|[рактинне значення одер?[(аних результат!в у правотворн|й,

правозастосовн|й, науково-досл1дницьк!й д|яльност!, навчальному процес1

достатнього м1рото висв|тлене у дисертац1| | сумн1в|в не викликас.

3окрема, результати дисертац|йного досл|дження в.п. |1ухаленко

п|сля |х критинного ог!рацговання мо)куть 6ути використан1 для пропозиц|й |з

вдоскон€}лення роботи \41н1стерства юстиц|| !.кра|ни у напрямку

поглиблення сп|вроб!тництва }кра|ни з €вросогозом з окремих аспект|в

судового оп|вроб1тництва..|[ог!чним завер1шенням проведеного досл|дження €

пропозиц|| дисертантки про необх|дн1сть початку роботи у напрямку

п!дписання договору про г{равову допомогу м1ж 9кра|но}о та €вропейським

€огозом.

3 доктринально] точки зоР}, важливими с анал1з дисертантко}о акт|в

€€ з оц!нки реал|зац1] кожного з розглянутих заход1в у другому розл1л! (с. 90,

92-93,96-97,105, 109, |22, |35), в результат| чого було визначено перел!к

0сновних недол|к|в (с. 139).

.1акож заслуговус на увагу г[ропозиц1я про запровадження в 9кра|н!

аналогу д|точо| в €€ системи електронно! тостиц||, внесення доповнень до

1-{ив|льного процесу€}льного кодексу !кра|ни ! [осподарського

процесу€}льного кодексу !кра|ни та прийняття роз'яснення для суд!в щодо

надання м|жнародно| правово| допомоги в цив1льних та господарських

справах. 3начна к!льк|сть теоретичних положень' сформульованих у

дисертац!|, може стати у нагод| при доповненн1 коментар1в до Регламент|в та

!оговор1в €('
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1!одо значення отриманих дисертантко}о результат|в для науково_

досл|дницько| д|яльност|, то вва)касмо, 1{Ф ця дисертац|я ц|лком може

започаткувати наукову роботу у напрям| розроблення концепц|й

застосування досв1ду €€ при входэкенн| до простору шив|льн0го правосуддя

для натшо| держави та покращення його функц|онування в сс заг€!лом.

Фстанн!м часом шро доренн|сть чого, у зв'язку з реал|ями глобал|зац|?

м1хснародних в1дносин та зб|льтшенням к1лькост1 щанскордонних справ'

ц1каво та зм|стовно пи1шуть европейськ| та американськ| науковц|.

Ёаукова нови3на дисертац!т в.п. |[ухаленко полягае в тому, 111Ф !9

робота с пер1шим в 9кра!н1 окремим монощаф|чним досл|дженням'

присвяченим питанням судового сп|вроб|тництва в цив!льних справах у
межах €€.

у дисертац|| сформульоване авторське визначення (судового

сп|вроб|тництва в цив|льних справах) та <€вропейсько| суАово| мереж| в

цив1льних та господарських справах) в контекст! права €вропейського

€отозу, узаг€}льнто}оться та переосмислгоються ефективн|сть д|яльност| €( по

сп1вроб|тництву €€ в дан|й сфер1 з трет|ми кра|нами' запропонован! 1шляхи

сш1впрац| €€ та }кра|ни в ц|й сфер1.

|[оло>кення, як| висува}оться на захист (с. 8-10), в ц!лому вда]1о

структурован| автором в|дпов|дно до вимог мон }кра|ни, € новими

(ориг!на-гльними) або м|стять значну частку новизни.

Бвая<ато, що с добре продуманими, а тому заслугову!оть на п|дтримку

м!ркування диоертантки про: класиф|кац|то |сторинних етап|в судового

сп|вроб|тництва в цив|льних справах в €вросотоз! (с. 68_70), висв1тлення

проблеми р|вня знань судд|в сс г{ро застосування акт|в сс (с. 135),

необх|дн|сть шосилення реа-т11зац1е1о сснеоох1дн1сть посилення контрол}о за реа-]11зац1е}о дер)кавами-членами сс

заход|в, лрийнятих в ц|й сфер1 (с. 110), неефективн|сть виконання судами

}кра|ни положень л. 2 от. 390 1-{ив|льного процесу€}льного кодексу 9кра!ни

(с. 188, |94).
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Аеа6иякий 1нтерес викликас м|ркування автора щодо наявност!

можливост! отримання в деяких випадках €вропейського плат1жного ордеру 1

для кредитор|в, як| не ма!оть дом1цил|}о чи м|сцезнаходження в АеР[ав1 _

член| €€ (с. 91-92). Биходячи 3 наданого у робот| обгрунтування' видасться

що 1 укра|нськ| кредитори вже 3араз можуть використовувати механ!зми

впроваджен| €вросогозом для захисту сво| прав'

Разом з тим ознайомлення 1з дисертац1йним досл1д}кенням в'п'

11ухаленко до3воляс висловити окрем1 критичн1 суАэкення:

1. Бимагас свого пояснення думка дисертанта про те' що становлення

судового сп!вроб|тництва держав-член|в €€ на понатку зд!йснговалась на

(на м|ждержавному р1вн!, а не в межах €€> (с' 41)' посилагочись при

цьому на ст. 220 [оговору про заснування свс. 3 такого думко1о авторки

навряд чи мо)кна цогодитись' оск1льки установч! договори про

3аснування €€ шередбача}оть на т|льки ухва"]]ення акт!в |нститутами €€ з

мето1о реал|заш!] положень установчих договор!в' але й укладання

м!жнародних угод, як! теж с складового права €€'

2. ,[|'исертант в сво]й робот| певного м1рого спов|дус комун1тарний п|дх1д

до регул}овання прошес!в свропейсько| |нтеграш1!, вважагочи' що

м!журялова сш|впраця може гальмувати розвиток €вропейсько| |нтещаш1|

у сфер| судового сп!вроб1тництва (с'{3). |[роте хот1лось би звернути увагу

авторки на те' що сучасн1 тенденц!! розвитку €€ св|дчать про те' що

дерх(ави-члени намагаготься у все б[льш-т|й к!лькост| випадк!в вдаватися

А9 м!ждержавних |нструмент!в сп!впраш| в рамках €€, а також до усе

б|льгшого за-т]учення нац1ональних г!ар.]1амент'!в до контрол!о за;ц|яльн!стго

€отозу, вважа1очи' що це мас п|двищити ефективн|сть функш1онування

€€, хоча це виклика€ критику тако| г|рактики з боку (ом1с1] €€ та €уду

сс.

3. ,[|остатньо велику частину роботу дисертантка присвячус визначенн}о

правильного перекладу англ1йського терм|ну <.|шз1|се>' що

використовусться в актах €€ укра|нського мовоьо' Б1дносно цього сл|д
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зазначити' що дана дисертац|йна робота в|дноситься до спец|альност!
12.00.11 - м|>кнародне шраво' а не ф1лолог!|. 1ому вважаемо' що така
поглиблена увага до л!нгв|стики с зайвото. Б1дносно ць0го також
заува)кимо' що. на нац!у думку' аргументи дисертантки на користь
перекладу <<.!шз|!се)) як (правосуддя>, а не <гостиц1я) вида}оться не завжди
г1ереконливими.

4. Анал1зуточи думки дисертантки про тенденц!] до децентрал1зац1| та
прямих контакт|в м1ж суловими органами дер)кав-член!в, залиш1илось так
1 не зрозум1лим в!дногпення до цього процесу | ни потр1бно !кра?н! також
запроваджувати такий п1дх1д в робот1 сво!х судових орган!в. 1ак,
спочатку дисертантка пи11]е про те' що <так1 !нструменти справд| с б1льгш

практичними та сучасними)) (с. 1 1 1), а пот1м про 1€, що причино}о

недостатньо] ефективност| роботи €вропейсько| сулово| мереж1 в

цив1льних та господарських справах с акцентування заход|в на

деценщал|зованому регулгованн| (с. 205). 1аким чином зали1ша€ться

литання, що на погляд дисертантки с б|льгш ефективним: децентрал1зац!я

": стратег1я консол!дац|?, спрямована на протид1го фрагменташ!| !

п1двищення узгодженост| в ц!й сфер!?

5. Б деяких частинах роботи видасться не3розум1лим чи дисертантка
висловл}ое сво| власн1 погляди, ни перефразовус аргументи орган!в €€
або |нтших вчених' що дезор1снтус читача. 3окрема, розгляда1очи
|1ропозиц|то до Р1тпення Ради щодо створення €вропейсько| сулово|
мереэк1 в цив!льних та господарських сг{равах' наприк!нц! зазначено' що
<Р1ережа мае бути гнучким 1нструментом' в!дкритим для розвитку> (с.

115): це висновок дисертантки ни нам!р (ом!с!|?

3роблен! зауваження 1 побажання стосуються складних 1 дискус!йних
питань та не вплива}оть на загальний високий науковий р1вень дисертац1|, не

п!ддатоть сумн|ву основн1 науков| результати' отриман| авторко}о. Ёа
п1дстав1 викладеного вважасмо, !т{Ф дисертац1я в.п. |{ухаленко <[{равове

регул1овання судового сп1вроб|тництва в цив|льних справах у €вропейському
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€огоз|> с завер1шено}о квал1ф!кац1йного праце}о, в як1й отримано нов! науково

обгрунтован| результати' що у сукупност| розв'я3у}оть конкретне наукове

3авдання' яке мас !стотне значення для м!>кнародного права, _ а саме глибоко

та критично проанал|зовано основн1 проблеми регул}овання судового

сп|вроб|тництва в цив|льних справах у €вропейському €огоз!, внесено

пропо3иц|| щодо ]хнього вир!гпення' що с необх|дною передумово}о для

п|двищення ефективност| подаль1по! науково-досл1дницько| роботи'

.{исерташ|йна робота в.п. |1ухаленко в|дпов1дас спец1альност|

12.00.11_ м1хснародне право. у публ1кац1ях зАобуванки та автореферат|

в1дбит1 основн| положення дисерташ1|.

Фтже, за акту€}льн!стто, ступенем новизни' общунтован|стто !

достов|рн|стто, науково}о 1 практинно}о значугш|стто отриманих результат1в,

повното}о |х викладення в ошубл1кованих дисертантом наукових працях' а

також за оформленням дисертац|я в1дпов1дас вимогам, як| встановлен| у п. 9'

11 та |2 |{орялку присудження наукових ступен1в, затвердженого

постанового 1(аб!нету Р1|н1стр1в !кра|ни в|д 24 липня 201'з р' )Ф 567, | як|

висува}оться до кандидатських дисертац1й, а також Фсновним вимогам до

дисертац|й та автореферат|в дисертац|й. Авторка дисертац1| _ |-1ух€!^пенко

Бладислава |{авл|вна на основ| публ|нного 3ахисту заслуговус на

присудження наукового ступеня кандидата горидичних наук за спец1альн1стго

12.00.11 _ м|экнародне право.

3ав!луваи кафелри пор!вняльного !

свропейського права |нституту
м1экнародних в1дносин }(и|вського
нац!онального ун!верситету !мен1

1араса [[[93ч6ццд,
доктор юридичних наук' професор Б.!. Р|уравйов

|| тдпи
8чнни
$др ду

0{,
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Б спец!ал!зовану вчену раду д. 2б'001'10
при 1нститщ| м|хснародних в|дносин 1(и!вського

нац|онального ун|вероитец |мен| |щаса
1]|93ч9цц1,
м. 1{и[в, вул. 1!1ельникова, 3611

вщгук
оф!ц!йного опонента доцента Р[упшак [{.Б. ша дисертац!по

!1ухаленко Бладислави [1авл!вни

<<11равове рецлк)ван!!я судового сп|вроб!тництва в цив!льних справах у
€вропейському €огоз!>>,

подану на здобуття !!аукового ступенк) кандидата

к)ридичних наук за спец!альн!стго 12.00.11 - м!лснародпе право

Актуальн!сть обрано| теми дослйжсення зумовлена багатьма

чинниками, зокрема' тим' що посилення |нтещац|йних процес|в у м|экнародних

в|дносин€1х та необх|дн|сть засисту прав та законних |нтерес|в суб'ект|в права

пощебус зб|льлшення взаемод|[ судо'"* 'р.*!в. 
€уласн| тенденц]| сп]впрац|

д"р*."-"лен|в €€ на наднац|он€|"льному р|вн| св|дчать про зм|ни у п|дходах 4о
рецл}овання сфери цив|льного правосуддя. |1оступово, в|дходячи в|д

конвенц|йно| системи захисту прав' €€ нщаз| зосеред)кус увац на прямих

контактах м|хс суддями та .уд''й', прац|вниками. Б цьотшу зв'язч/ в|дм|тимо,

що тема дисертац|йно| роботи в.п. |[ухаленко становить не ли|ше науковий

|нтерес. ||итання щодо покращенътя та удоокон€1лення роботи системи оуАово|

влади в натш1й дерхсав| на даний час е вкрай акц€}льну1ми. Бисловлтоточи

свро|нтещац|йн! прагненн'{, зрозум|ло' що | отандарти зд|йснення правосуддя в

)/кра!н| повинн| 6улиприведен| у в|дпов1дн|сть до европейських.
1ак, ст. 14 }годи про асоц|ац1то }кра|ни з €€ визначае, 1{Ф в рамках

сп|вроб|тництва у сфер| тостиц|]' свободи та безпеки сторони нада}оть

особливого значення утвердженн}о верховенства права та укр|пленнто
|нстицт{|й ус|х р!вн|в у сфер|'управл|ння заг€1]!ом та правоохоронних | судових
орган|в .'щ.'', а сп[вроб[тництво у ц|й сфер| буле в|дбуватися на основ!

принцигу поваги до прав людини та ооновополох(них свобод. |||дписуточи дану
}'ду, )/кра|на задек]1арув€|па нам|р не т|льки <<на6лизитиоя) до стандщт|в
€вросотозу, €}ле й конщетними дйми п|дтвердити прийняття для себе, як

потенц|йного у{асника €€, правил ! принцип|в забезпечення високого р|вня
ефективност] захисц прав | свобод ос|б. Б>ке з 1 с|чня 2016 року для 9кра|ни

,''"*' д|яти]/года про зону в|льно| торг|вл! 9т9а|ни з €€ у зв'язку з чим буле

в|дбуватись зб|ль!пення м}кнародних контакт!в укра!нських }оридичних ос|б з

свропейськими. !]ей процес безсумн!вну призведе | до зб|пьтпення

щанскордонних цив|льних | господарських судових провад)1(ень. 1ому,

досл|дхсення досв1ду €€ для нас е важливим з мето1о адаптац|! та впровад}кення

розроблених |нсщумент|в в суди 9кра!ни.
Разо]ч1!з ццшт актуальн!сть обрат*о{ те}.,д!1 п|дтверпхсуе тако}|( | той фактор,

дане дисертац|йне досл|д>кення спрямовано ъ|а/з-аттовнення прог€}лини ущо

в!д,: р.
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в|тчизнян|й докщин| м|тснародного права, ад)ке в|домо, що вона е пер|цим

ц|л|сним нац!онйьним дослйхсенням присвяченим судовому сп!вроб|тництва в

цив|льних сшравах у сс.
та достов1рност! наукових поло)|(епь'€туп!нь обгрунтованост| та достов1рност| наукових пол0)к€нь'

висновк1;' р"*'''."|ац!й. Ёауков[ попоженн'{, рекомендац!| та висновки'

сформульован| в досл|д>кенн| € достатньо арцментованиму1,_м|стять глибок!
.. - --_.--:

практичн! висновки ст€ш1и результатом наукового по1шуку в1дпов1дно до

поставлено] мети ! завдань досл1д)кення'

,{исертац!я виконана у мех(€!х заг€}льнот теми наукового досл1д)кенн'1

кафедри м}кнщодного права }ща!нського державного ун|верситету ф|налтс|в

та'м|йнар'д''1' торг!вл|: <Актуальн[ проблеми мъ|(народного торговельного

права>) (дерхсавний реестрац|йний номЁр 0111ш010550). €труктура та зм|ст

дисертац|йного д'.,[д*.ння вива)кен| | лог|чно поол|довн|, достатньою м1рок)

дозволя}оть зд|йснити комплексний науково-правовий анал!з правового

рецлк)вання судового сп|вроб!тництва в цив|льних справах у €вропейоькошгу

ёотоз|, а тако)к розробити й'у*'"' общунтован! рекомендац|| для подаль1шого

розвитку сп|впрац| }кра|ни з €€ та вдоскон€|пення укра|нського законодавства

у в|дпов1дн|й сфер|.
так, розд!л 1 дисертац|йного досп!д)кенн'1 зосеред)кено на теорет}ц1них

засадах оудового сп|вроб|тництва в цив|льних справах' що вк]1}очас

досл|д}кенн'1 !стор|| р'.""'.у ц|е] офери сп|впрац|, анал|з особливостей

застосовано| в 
'*''* 

€ё терм|йолог]|. Б той час як розд|л 2 розкрива€ конщетн;

|нсщументи рецл}овання судового сп|вроб|тництва дер)кав _ член|в €€ у

ц''й"* оправ€}х. Розд|п 3 дисертац|| здобувачка присвятила висв|тленн}о

акту€1льних питань розвитку зовн|тцнього вим|ру сс у сфер| судового

сп|вроб!тництва в цив|льних справах.
поло)кень' висновк|в | рекомендац|й дисертац||Б!рог|дн|сть наукових поло)кень' висновк1в 1 рекомендац114 дАсеР'1ац11

п|дтверд}кусться !х апробац|ето у в!дкрито1шу друку, обговоренням на наукових

конференц|ях.

[остов|рн[сть результат|в досл|дження п|дтверА)кусться використанням

у робот| 1широко.' 
'Б''долог|чного 

|нсщументар!то, зокрема методу ана-гт|зу,

правово| герменевтики, |сторико-правового методу' системно-сщуктурного
ана-тл!зу, 

'''р|""'''ьно-правового' 
теоретико-прогностичного метод1в тощо' а

також значно| к|лькост| науково| л|терацри (здобувачко[о' як з€вначаеться у
рукопис| дисертац||, використано 42з джерела' у яких в|добратсено р|зн|

аопекти проблематики дисертац!|).
1!рапстинне значення одер}|€пих результат!в полягас в тому, що

.-'р"'""''| поло)кення, як| захищатоться в дисертац||, доведен| до р!вня

конкретних практичних прог1озиц|й та рекомендац|й, створ}о}оть об'ектив}у

'."'"у для !хнього под€}ль1шого розвитку у правотворн!й, правозастосовн[й,

"'у*'"'-досл|дницьк|й 
д!яльност|, а тако)к навчапьному процес!'

Б|дносно доц!пьност! сприйняття та використанн'{ результат|в

дисертац|йного досл1дтсення Ё.п. ||уха-гтенко в правотворн|й та

та

*<6-#'.г". '_1 ']9г|т__-''* |
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правозастосовн|й площин€|х в|дм|тимФ, 11]Ф в|дпов!дн| п|дрозд!ли й|н|стерства

1остиц|т 9кра|ни при виробленн| 1плях[в вдосконапення роботи судових орган|в

9кра!ни мо)куть ор''й до уваги висловлен| пропозиц|1о здобувачки щодо

вшровад)кення низи заход|в таких як судове навчання та електронн| технолог!{

(с.- |96,|]197). 1ако>к безпосередньо | сулов! органи в сво|й робот! можуть.

звернути увац на наведен| !исертантко}о недо]1|ки при наданн! м}кнароднот

правовот допомоги для тх уникнЁння у майбутньому (с. |94). 1ерм!нолог|чн|

визначення (<судове сп|вроб|тництво в цив|льних справах)), надан|

здобувачко}о в дй..р''ц|йному досл|д)кенн| мо11(уть" 6ути взят1 за основу для

под€}ль1шо| роботи над вдоскон{1]1ен}ш{м нормативнот 6ази та заг€ш1ом правово!

в!дзнаиимо, що матер|€!ли дисертац[т' зощрема,
науково-досл|дно| офери, в!дзнаиимо' що матер1ади диссР1ац1!' 5\'\у\'1у!Ф'

"ф'р'у'ьован| 
в робот| висновки' пропозиц|] та рекомендац||, настина:]1":

"Ё."'" дискус|йний \ постановочний характер' можуть 6ути використан1 у

под€}пь1пих заг€|льнотеоретичних досл|д)кен1{'1х проотору цив!льного

правосуд дясс'педагог!чн|й робот| та д!яльност| державних орган1в'^ 
Ёаукова новизна дисертац!'[ в.п. |{у<а-ттенко визначастьоя тим' що вона

е пер1шим всеб|чним досл!ркенням акц€1л1ьних питань цравового рецлк)вання

.уд'"'.' сп|вроб|тництва в цив|льних справах у €вропейському €отоз| у

нац|она-гтьн1й докщин| та в науков|й правнин|й л|терацр| кра!н снд.
€еред найб!льтш вагомих результат|в, що визначалоть наукову новизну

проведеного дисертац|йного до.''!дж.нн'1, мо)кна в|дм|тити наступн| :

1. 3д|йснено м[жнародно-правовий анал|з |оторинного розвитку

судового сп|вроб|тництва дер)кав - член|в €€ у сфер| цив|льного судочинства

вид|лено його етапи (с. 68-70)
2. €формульоване власне поняття (судове сп|вроб|тництво в цив1льн[п(

справах) у конте;ст| права €€ як сукупн|сть правову1х та орган|зац|йних ф'р*
сп|льнот д|яльност| дер>кав _ член|в €€ щодо врецлтовання розгляду цив]льних

та господарських справ щанскордонного зм|сту, спрямован|4х на г|опег1шення

досщпу до правосуддя на вс|й територ!| €€ тшляхом усунення пере1пкод, як|

виника!оть через нев|дпов|дн|сть м|эк р!зними правовими й адм|н|стративними

системами дер)кав-член!в (с. 35).
3. Ёадано деф|н|ц|то <€вропейськот судовот мере>к| в цив|пьних та

терм|нолог|! (с. 22,з5, |2з' |з7).
|оворяни про значент1'{ отриманих

господФських справах), {,( низки орган|в

деценщ:}п|зовану структуру, мето1о д|яльност]

в.п. ||ухагтенко результат|в для

та практик|в, що ск.]1ада[оть

яко| е спрощенР|ята прискорення

сп|вроб!тництва м|:к судовими органами дер)кав-член|в та поняття (контактн1

пункти €вропейсько| суАово! мере>к| в цив|льних та господарських справах) як

створених в кох(н1й де!>кав| - член| €€ органи (один або дек|лька), признанен|

для надання *'""у,"'ац|й та по111ирення |нформац|| стосовно !нощумент|в

судового сп|вроб|тництва в цив|льних та господарських сшрав€|х у ме)ках

€вросотозу (с. |2з).
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4. Бисв|тлено практичн| механ|зми захисц прав у щанскордонних
справах' кощ| с в розпорядженн| ос|б на теренах €вроглейського €отозу (о' 87-

88).
5. ,{осл|дтсено полот(ення щодо вик^]11очно| зовн|тшньо| компетенц!! €€

у сфер| судового сп|вроб|тництва в цив!льних справ€|х, зощ)ема Бисновок €уду

сс 1/03 (с. 1{6).
6. Фбгрунтовано' що вир1шлення проблеми в|дсутност| правового

рецл}овання Ё''Б''р'ц| м}к судовими орган€1ми }кра!ни та сс на

*|*"'р'дно]шу р|вн| ,'*"*'"о недов|ро1о до натцо] Ёравово| системи' а тому в

першу черц .'Ёщебус роботи по вдоскон€1ленн}о захисц прав | свобод ос|б в

середин| кра!ни (с. 183-185).
7. Ёа п|дстав! фунтовного анал!зу практики нац1онапьних суд1в

9кра|ни, визначен| недоскона-глоот! д|яльноот| сул|в (с. 188-190), висв|тлено

проблему недостатност| р|вня знань суддями норм законодавства (с' \94)'

8. Ёадан| ,'р'*.'""| пропозиц!| по ""..."* зм|н до законодавчих акт|в

}кра!ни, як| 6 слРу|яли кращо1шу врецл!ованн1о процедури наданн'{

м1тснародно? правово] допомоги судами 9кра|ни та розгляду к']тог!отань по

визнанн}о та виконанн}о р11шень !ноземних суд|в (с. 191 , |93,196)'

3окрема, науковий |нтерес вик.]1ика€ п|дх|д автора щодо г|ог]1яду на

заходи' '*| .''"""й| 6у, ухватлен| для забезпечення визначених у ст' &1

,{оговору про функц!онування €вропейського €отозу ц|пей (тобто заходи у
сфер| 1уд'"'.о 

- 
сп|"ро6|'"'ц'"' 

_, 
цив|льних справф як ъ|а об'еднан!

|н1щументи одного механ|зму запровад)кеного в €€, що вказус на початок

форйування ново| гащз| права €вросотозу _ цив|льно-процесу€}льно| (с. 81)'

|[озитивно оц|нтоточи ступень достов|рност| та наукову новизну даного

досл|дженн'1, звернемо увац на той факт, що дисертац|я в|др|зняеться гарно}о

науково}о \,1овото та стипе}1 вик]1ацення ! тошту ск]тадае ошриятливе вра)кення як

комплексна теорети!1но-методична робота.
9к буАь_яка по-справ)кньому творча праця дисертац|ине

дослйлсе""" в.п. [1ухале"*' ". позбавлене окремих вад 1 дискус!йних
полол(ень, а тому 3аг€}льна позитивна оц|нка дисертац!! не вик-]11очае деяких

заува)кень ! побаэкань, як| мо>куть бути використан| автором у подапь1пих

наукових досл|д>кеннях.
1. |{о тексц диоертантка використовуе низку понять, як1 не поясн1ое'

}{априклац, не зрощм|ло що таке <<м]тснародн| форумш (с' 1-58, |62, |66, 198)'

(аспекти .ул'"'.' сп|вроб|тництва в цив|льних справах> (с. |49, |97,200),

<<зовн]тпн| зв'язки>> (.. |67, 169). |акий вид роботи як <<дисертац[йне

досл|д>кення)) пощебуе уточненн'т пон'1ть | категор|й якими оперу€ досп|дник у

робот|.
[ако>к 11евного уточненн'{ шощебуе, 1]{Ф с€|ме дисертантка мае на уваз1

ш|д поняттям (спрощ."|, договори про правову допомоц (с. 182)'

2. Ёезрозум|ло чому дисертантка у розд!л| 2 анал!зуе Регламент

!,Ф441200т про йр""д"*ш|., ,"."й"' ! виконання р|тшень у цив!льних та

господарських справах, хоча в|н вх(е не д!е | з 10 с|чня 20|5 р' почав
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г

застосовуватися новий Регламент !&|2|512012 €вропейського парламенц та

Ради в|д |2 щудня 20\2 р. про }орисдикц!то, визнання та виконаъ1ъ|я судових

р!лпень } шив|льн у|х та господарських сг1равах'

3. |{ри досл|д>кенн| статистичних даних' дисертантка використовуе

досить застар|л| дан!. [ак у робот| зазначен| результати опицвання

ёвробщометру 201,0 ро'у (с. тоя), Академ|| европейського права 201:\ року (с'

135) | нав|ть дан| за 2о07 р1к (с. 79).

4. Розгляд процедур, 1]{Ф рецлюють сп|вроб!тництво держав _ член1в

€€ у цив|льних справах носить уривчаотий хщактер. 1ак, дисертантка прид|ляс

увац 6 регламентам сс, одночасно з цим про|гнорувавтпи заходи щодо

надання правовот допомоги та ,{ирективу 2008152|ес про деяк| аспекти учац1т
в цив!льних та господарських ..'р'"*. [оча саме ц1 питання були б б|ль:ш

доречними для вивчення' ад)ке у Берховн!й Рад| 9ща|ни в)ке давно

зареесщовано проект 3акону про мед|ац|то, тому ретепьний розгляд саме цих

питань 6ув 6и б!льтш корионим для )/кра!ни'
5. Розглядшочи в 3-му розд!л| судову практику }кра!ни, дисертантка в

основному наводить приклади .уд'""* р|тшень суд|в пертпо| !нстанц|! | згадус

ли1ше |!останову |!ленрлу Берховного €улу }кра|ни <|{ро практику розгляду

судами клопотань про визнанн'{ й виконання р|тпень |ноземних суд|в та

ф;щ'*|в ! про скасування р|лпень' постановлених у порядку м|жнародного

комерц|йного арб|ща>ку на територ!| }кра!ню>. |{роте, при тако1!ту анал|з|

доц|й"но було б-опиратутсянарй.""' Бищого спец|ал|зованого суду 9кра!ни з

р''.'"ду цйв|льних 1 кри*|на''"них справ або хоча б апеляц|йних |нстанц|й.

6. в д'..р'й|йн1й робот| часто з€вначаеться про необх|дн|сть

високого р|вня взаемно] дов|ри м}к судами р|зних держав-член|в д]1я розвитку
судового сп|вроб|тництва в цив|льних справах (с. 26, |84), так само дисертантка

з€вначас про необх1дн|оть наявност| дов|ри до правово| системи }ща|ни як

передумови сп|впрац| €€ з на1шо}о дер)кавок) в т{1й сфер| (с. 187, 208)' |[роте,

варто заува)кити, 1{Ф (взаемна дов|ро не е }оридично}о категор|то' а тому не

доречно на не| посилатись.
в той >ке час' як видно' висловлен| заува>кення ма}оть дискус|йний

характер та не можуть вплинути на достатн|й науковий р|вень, новизну та

достов|рн|сть результат|в дисертац|] Б. |{. |1ухаленко.
|{редставлена на в|дцк дисертац|я е фунтовним науковим

досл|д)кенн'тм' що св|дчить про вир[:шення важливот проблеми в науц| права

€вропейського €отозу з питань судового сп1вроб|тництва в цив|льних справах.

,{исертац|йна робота в.п. |[ухаленко в|дпов|дае спец|альност| 12.00.11 -
м}кнародне право. п','*.""", висновки | рекомендац|!' сфортшульован! у
д"."р!'ц||, повно викладен| в опубл|кованих працях здобуванки, тш|сть з яких _

це с{атт| у наукових фахових виданнях }кра|ни (серед яких щи - у виданн'гх

)/кра|ни, вк.]1точених до м|экнародних наукомещичних баз). Автореферат

дисертац[! в|добратсае зм[ст основних положень дисертащ!|.
1аким чином, дисертац|я |{уха-гтенко Бладиолави ||авл|вни <|[равове

рецлювання судового сп|вроб|тництва в цив|льних справах у €вропейськошту
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