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продовження підсудності за попереднім звичайним місцем проживання 

дитини 

3.2.3. Міжнародна підсудність справ про батьківську відповідальність у 

 разі викрадення дитини 

 

167 

 

172 

Підрозділ 3.3. Міжнародна спеціальна підсудність справ про 

розірвання шлюбу (встановлення режиму окремого проживання 

подружжя, визнання шлюбу недійсним) 

3.3.1. Уніфікація норм міжнародної підсудності справ про сімейно-

правовий статус особи  

3.3.2. Проблемні питання визначення міжнародної підсудності справ про 

розірвання шлюбу в національному законодавстві України  

3.3.3. Концепція «Forum shopping» та її застосування в міжнародних 

сімейних спорах  

Підрозділ 3.4. Міжнародна спеціальна підсудність справ про 

стягнення аліментів  

Підрозділ 3.5. Особливості та практичні проблеми застосування 

інституту передачі юрисдикції до суду іншої держави (transfer of 

jurisdiction) 

3.5.1. Сутність концепції forum non conveniens та її відображення в 

міжнародних правових документах 

3.5.2. Особливості та проблеми застосування інституту передачі 

юрисдикції в Україні (на основі статей 8-9 Гаазької конвенції 1996 р.) 

3.5.3. Особливості та проблеми застосування інституту передачі 

юрисдикції згідно з регламентом Brussels IIbis 

Підрозділ 3.6. Проблема lis (alibi) pendens у міжнародному цивільному 

процесі та способи її вирішення (на прикладі сімейно-правових 

спорів) 

3.6.1. Сутність проблеми lis (alibi) pendens у міжнародному цивільному 

процесі та передумови її виникнення 

3.6.2. Проблема lis (alibi) pendens у внутрішньому  законодавстві 

 

 

 

174 

179 

186 

 

195 

 

 

202 

 

206 

209 

 

 

 

215 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


4 
 

України та договорах України про правову допомогу  
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Розділ 5. ВИЗНАННЯ І ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ У СІМЕЙНИХ СПРАВАХ 
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Підрозділ 5.6. Визнання мирових угод і автентичних правових актів 

із міжнародних сімейних спорів  
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співробітництва у цивільних справах 

Підрозділ 6.2. Гаазькі дитячі конвенції та регламенти ЄС як lex 

specialis для врегулювання правил міжнародного судового 

співробітництва 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ: 

ALI (American Law Institute) – Інститут Американського права  

Brussels I (Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on 

jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial 

matters) – Регламент ЄС від 22.12.2000 р. № 44/2001 про міжнародну підсудність, 

визнання та виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах  

Brussels IIbis (Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 

concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in 

matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation 

(EC) No 1347/2000 Brussels II Regulation) – Регламент ЄС від 27.11.2003 р. 

№ 2201/2003 про міжнародну підсудність та визнання і виконання судових рішень 

у шлюбно-сімейних справах і справах про батьківську відповідальність, який 

замінив Регламент ЄС № 1347/2000 

CEFL (Commission on European Family Law) – Комісія з Європейського 

сімейного права 

EFTA (European Free Trade Association) – Європейська асоціація вільної 

торгівлі 

ECHR (European Court of Human Rights) – Європейський Суд з прав людини 

ECJ (European Court of Justice) – Європейський Суд Справедливості 

ELI (European Law Institute) – Інститут Європейського права 

EC Treaty (Treaty on European Union) – Угода про Європейський Союз, 

підписана 07 лютого 1992 року у м. Маастрихт 

GRDR (Guide for Regulating Dispute Resolution) – Керівні Принципи 

регулювання вирішення спору, підготовлені експертною групою під 

керівництвом професорів Інституту Макса Планка з порівняльного та 

міжнародного приватного права – Хазель Генн, Рейнхард Грегер (редакція 

2013 р.) 

IAPL (International Association of Procedural Law) – Міжнародна асоціація 

процесуального права  
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TFEU (Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on 

the Functioning of the European Union, signed on 13 December 2007) – 

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про 

функціонування Європейського Союзу від 13.12.2007 р. 

UNIDROIT – Інститут з уніфікації приватного права 

Брюссельська конвенція 1968 р. – Брюссельська Конвенція про 

міжнародну підсудність, визнання і виконання судових рішень у цивільних і 

торговельних справах від 27.09.1968 р.  

ВССУ – Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ 

Гаазька конвенція про батьківську відповідальність 1996 р. – Конвенція 

про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 

19.10.1996 р. 

Гаазька конвенція про міжнародне стягнення аліментів 2007 р. – 

Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного 

утримання від 23.11.2007 р.  

Гаазька Програма 2005 р. (The Hague Programme: Strengthening Freedom, 

Security and Justice in the European Union (2005/C53/01) – Гаазька Програма: 

Зміцнення свободи, безпеки і справедливості в Європейському Союзі  

ЗУ «Про МПрП» – Закон України від 23.06.2005 р. «Про міжнародне 

приватне право» 

Європейська конвенція про захист прав людини 1950 р. – Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, прийнята Радою Європи 

4.11.1950 р.  

ЄС – Європейський Союз 

Конвенція Лугано 2007 р. – Конвенція про міжнародну підсудність, 

визнання і виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах від 

30.10.2007 р. 
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Принципи міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT (Principles 

of Transnational Civil Procedure as Adopted and Promulgated by the American Law 

Institute and by UNIDROIT, 2004) – Принципи міжнародного цивільного процесу, 

прийняті ALI та UNIDROIT, 2004 р. 

Принципи попередніх і забезпечувальних (охоронних) заходів у 

міжнародному цивільному процесі IAPL (IAPL’s Principles on Provisional and 

Protective Measures in International Litigations, Helsinki, 1996) – Принципи, що 

стосуються попередніх і забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному 

цивільному процесі, прийняті IAPL у м. Гельсінкі, 1996 р. 

Регламент про утримання № 4/2009 (Council Regulation (EC) No 4/2009 of 

18 December 2008 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of 

Decisions and Cooperation in Matters Relating to Maintenance Obligations) – 

Регламент ЄС від 18.12.2008 р. № 4/2009 про міжнародну підсудність, 

застосовуване право, визнання і виконання судових рішень та співробітництво у 

справах, що стосуються зобов’язань з утримання  

Регламент про режим власності подружжя № 2016/1103 (Council 

Regulation (EU) 2016/1103 of 24 June 2016 Implementing Enhanced Cooperation in 

the Area of Jurisdiction, Applicable Law and the Recognition and Enforcement of 

Decisions in Matters of Matrimonial Property Regimes) – Регламент ЄС від 

24.06.2016 р. № 2016/1103 про запровадження посиленого співробітництва у 

сфері міжнародної підсудності, застосовуваного права та визнання й виконання 

судових рішень у справах про режим власності подружжя  

Регламент про майнові наслідки зареєстрованого 

партнерства№ 2016/1104 (Council Regulation (EC) No 2016/1104 of 24 June 2016 

Implementing Enhanced Cooperation in the Area of Jurisdiction, Applicable Law and 

the Recognition and Enforcement of Decisions in Matters of the Property Consequences 

of Registered Partnerships) – Регламент ЄС від 24.06.2016 р. № 2016/1104 про 

запровадження посиленого співробітництва у сфері міжнародної підсудності, 

застосовуваного права та визнання і виконання судових рішень у справах про 

майнові наслідки зареєстрованого партнерства  
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Регламент ЄС EEO (Council Regulation (EC) No. 805/2004 of April 21, 2004 

Creating a European Enforcement Order for Uncontested Claims) – Регламент ЄС від 

21.04.2004 р. № 805/2004 про запровадження Європейського виконавчого листа з 

безспірних вимог 

СК України – Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р.  

Стокгольмська Програма 2009 р. (The Stockholm Programme – An Open and 

Secure Europe Serving and Protecting Citizens 2/12/2009) – Стокгольмська 

Програма: Відкрита і безпечна Європа, яка служить і захищає своїх громадян  

ЦПК України 2004 р. – Цивільний процесуальний кодекс України від 18 

березня 2004 р. 

ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України в редакції Закону 

№ 2147-VIII від 03.10.2017 р. 
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АНОТАЦІЯ 

Черняк Ю.В. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу: 

проблемні питання теорії і судової практики вирішення сімейних спорів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2019. 

Дисертація присвячена комплексному порівняльному дослідженню проблем 

міжнародного правового регулювання вирішення в порядку цивільного 

судочинства міжнародних сімейних спорів. Зокрема, у роботі проаналізовано 

стан, проблеми та перспективи подальшої уніфікації – як на універсальному, так і 

на регіональному рівнях, окремих інститутів міжнародного цивільного процесу у 

сфері вирішення сімейних спорів: міжнародної підсудності, попередніх 

охоронних (забезпечувальних) заходів, визнання і виконання іноземних судових 

рішень, міжнародного судового співробітництва. На прикладі цих інститутів 

міжнародного цивільного процесу доведено необхідність укладення та 

ефективність застосування Україною наступних Гаазьких конвенцій: про 

батьківську відповідальність 1996 р., про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дитини 1980 р., про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших 

видів сімейного утримання 2007 р., про визнання і виконання рішень стосовно 

зобов’язань про утримання 1973 р. 

Розкрито теоретичні і практичні проблеми застосування конвенцій, 

підготовлених під егідою Гаазької конференції з міжнародного приватного права, 

регламентів і директив Європейського Союзу, договорів України про правову 

допомогу у сімейних справах.  

Досліджено Принципи і Правила міжнародного цивільного процесу 

ALI/UNIDROIT, Принципи IAPL про попередні й охоронні заходи у 

міжнародному цивільному процесі, Керівні Принципи регулювання вирішення 

спору (GPGR) як акти «м’якого права» і lex ferenda. 
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Проаналізовано рішення ECHR, ECJ, які містять роз’яснення з актуальних 

спірних питань інститутів міжнародного цивільного процесу. Узагальнено судову 

практику України щодо вирішення міжнародних сімейних спорів, виявлено 

складнощі і проблемні питання процесуального права, які виникають при розгляді 

цієї категорії спорів з «іноземним» елементом та стоять на заваді формування 

усталеної судової практики. 

Дисертація складається з шести розділів. У першому розділі окреслюється 

загальний стан вітчизняної та європейської наукової думки за обраним напрямом 

наукового дослідження. Уперше у вітчизняній юридичній літературі 

розглядаються питання методології наукових досліджень правового регулювання 

міжнародного цивільного процесу у сфері вирішення сімейних спорів. Визначено, 

що оскільки розвиток міжнародного цивільного процесу відбувається в рамках 

загальної правової тенденції, заснованої на повазі до прав людини і дитини, 

зокрема, аналіз процесуальних питань вирішення міжнародних сімейних спорів 

потрібно здійснювати крізь призму тих зобов’язань, які взято державою завдяки 

участі у міжнародних угодах про права людини, з обов’язковим врахуванням 

практики ECHR та ECJ. 

У другому розділі встановлено місце Гаазьких дитячих конвенцій у системі 

джерел сучасного міжнародного цивільного процесу України та держав ЄС, 

можливі форми їх взаємодії та паралельного застосування. У ньому подано також 

огляд програмних документів ЄС (Амстердамської Угоди 1997 р., Гаазької 

Програми 2005 р., Стокгольмської Програми 2009 р., TFEU 2007 р.), у яких 

визначено завдання з розвитку правового співробітництва у сфері цивільного 

процесу «задля досягнення прогресу в сфері свободи, безпеки і справедливості» й 

конкретизовано засоби реалізації цього завдання. Крім цих правових документів, 

передумовами успішної уніфікації в ЄС норм міжнародного цивільного процесу є 

також міжнародні правові акти ООН та Ради Європи, які закріплюють 

міжнародний стандарт прав людини та наукові проекти з гармонізації і уніфікації 

цивільного процесу (група М. Сторме зі створення єдиного модельного 

цивільного процесуального кодексу Європи, Комісія з Європейського сімейного 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


13 
 

права). Окрему увагу приділено Конвенції Лугано 2007 р., до якої Україна має 

можливість приєднатися на підставі статті 72 конвенції, з урахуванням положень 

п. 3.5. Стокгольмської програми 2009 р. Визначено ознаки та можливі форми 

застосування міжнародних документів, які систематизують принципи 

міжнародного цивільного процесу та є актами «м’якого права».  

Третій розділ присвячено інституту міжнародної підсудності справ, які 

випливають із сімейних спорів. Предметом дослідження стали питання, пов’язані 

із проблемою кваліфікації «звичайного місця проживання дитини» як підстави 

визначення міжнародної підсудності спору стосовно дитини, застосування 

правила perpetuatio fori (правило про збереження юрисдикції за судами держави 

попереднього звичайного місця проживання дитини), передбаченого регламентом 

Brussels IIbis та Гаазькою конвенцією про батьківську відповідальність1996 р. 

Вагоме місце відведено аналізу правил міжнародної підсудності в цивільних 

справах про міжнародне викрадення дитини, зважаючи на поширеність цієї 

категорій справ як у судовій практиці України, так і у практиці держав ЄС. Не 

оминули увагою напрями розвитку права про міжнародну підсудність справ про 

розірвання шлюбу, у тому числі з урахуванням проблеми forum shopping, а також 

критеріїв визначення міжнародної підсудності у справах про стягнення аліментів. 

Прдеметом ґрунтованого аналізу стали непрості з практичної точки зору 

механізми правового регулювання відмови компетентних судів однієї держави на 

користь судів іншої держави від своєї юрисдикції в сімейних справах з іноземним 

елементом: I – за правилом lis pendens-related actions, і II – за правилом forum non 

conveniens. У роботі висвітлено кожен із цих механізмів, а також правила 

передачі юрисдикції, сформульовані Brussels IIbis (ст. 15) і Гаазькою конвенцією 

про батьківську відповідальність 1996 року. 

Враховуючи те, що невід’ємною ознакою сучасного міжнародного 

цивільного процесу як юрисдикційної форми вирішення міжнародних сімейних 

спорів є врахування принципу автономії волі сторін і поступовий розвиток 

інституту міжнародної договірної підсудності, у роботі детально викладено три 

варіанти міжнародної договірної підсудності у сімейно-правових спорах, 
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передбачені чинними міжнародними правовими актами: I – «підсудність, що 

ґрунтується на беззаперечному вступі відповідача у процес»; II – «підсудність, 

прийнята сторонами справи явно або іншим чином у недвозначний спосіб»; III – 

«підсудність, що ґрунтується на письмовій угоді сторін про юрисдикцію».  

Четвертий розділ містить узагальнення теоретичних і практичних аспектів 

застосування інституту попередніх забезпечувальних (охоронних) заходів у 

міжнародному цивільному процесі з вирішення сімейних спорів. Цей інститут 

може бути застосовано як у міжнародних немайнових спорах стосовно дитини, 

так і у міжнародних сімейних спорах майнового характеру – приміром, у справах 

про стягнення аліментів або про поділ майна подружжя. Проаналізовано 

передумови застосування таких заходів, їх види, особливості правового 

регулювання, визначення міжнародної підсудності заяв про їх застосування, 

визнання та виконання судових рішень про такі заходи. Всі ці аспекти розглянуто 

у порівнянні із загальними правилами застосування попередніх забезпечувальних 

заходів щодо міжнародних цивільних (комерційних) спорів. Роз’яснення з низки 

питань інституту попередніх охоронних заходів, які можуть застосовуватися при 

вирішенні сімейно-правових спорів у рамках міжнародного цивільного процесу, 

містяться у рішеннях ECJ (зокрема, у рішенні по справі Jasna Detiček v Maurizio 

Sguegli). 

Мета п’ятого розділу полягає в тому, щоб дослідити й порівняти порядок 

визнання та виконання іноземних судових рішень у справах із сімейно-правових 

спорів за правом ЄС та України, визначити основні критерії для розмежування 

цих правових режимів. Досліджуються основні принципи, які склали основу 

сучасного правового регулювання визнання та виконання іноземних судових 

рішень, а також визначені міжнародними правовими актами підстави для відмови 

у визнанні та виконанні іноземного судового рішення. При цьому основну увагу 

сконцентровано на тлумаченні та застосуванні приписів цих актів 

юрисдикційними органами – ECJ, ECHR і судами України. Наріжним каменем 

Європейського цивільного процесу є принцип взаємного визнання, що 

поширюється на судові рішення держав-членів ЄС. Як наслідок, у цих державах 
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діє два різних правових режими виконання іноземних судових рішень, залежно 

від того, судове рішення якої саме держави підлягає виконанню: I – 

загальноправовий режим, під який підпадають у тому числі і рішення, ухвалені 

українськими судами; і II – режим, передбачений регламентами ЄС, які діють 

виключно на території держав-членів ЄС, встановлюють автономну європейську 

процедуру визнання і виконання судових рішень. Особливостями останнього є 

встановлення автоматичного визнання судового рішення і заміна екзекватури 

сертифікацією судового рішення. Різновидом іноземного судового рішення з 

сімейно-правового спору є мирова угода, досягнута в ході судового розгляду і 

затверджена судом. Поступово у міжнародному цивільному процесі 

сформувалося правило про можливість її визнання і виконання за межами 

держави суду, який розглядав справу по суті. 

У шостому розділі розглянуто Гаазькі дитячі конвенції та регламенти ЄС як 

lex specialis для врегулювання правил міжнародного судового співробітництва 

при розгляді сімейних спорів, які конкретизують мету й порядок надання 

«традиційних» видів правової допомоги, а також розширюють перелік можливих 

видів правової допомоги, що може надаватися при розгляді саме цих категорій 

спорів. Оскільки найбільш оптимальним способом врегулювання міжнародного 

сімейного спору є досягнення домоленності по суті спору його учасниками, то 

предметом дослідження став також такий вид правової допомоги, як допомога 

щодо мирного врегулюваня спору, зокрема шляхом медіації.  

Ключові слова: визнання і виконання іноземних судових рішень, договори 

про правову допомогу, конкуренція юрисдикцій, міжнародна підсудність, 

міжнародний цивільний процес, міжнародні сімейні спори, мирова угода, 

передача юрисдикції до суду іншої держави, сертифікація судового рішення, 

попередні охоронні (забезпечувальні) заходи, регламент Brussels IIbis, судове 

співробітництво, уніфікація.  
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Вступ 

Актуальність теми дослідження. Нині, коли глобалізація стала чи не 

головною ознакою цивілізаційного розвитку, поступово зникають релігійні, 

етнічні та інші кордони й уможливлюється встановлення найрізноманітніших 

контактів і зв’язків між людьми незалежно від їхньої національної 

приналежності, громадянства, місця проживання або інших обставин та умов, 

питання міжнародного сімейного права набувають дедалі більшої важливості в 

житті мільйонів громадян різних держав світу
1
. Так, в Україні та державах ЄС 

щороку зростає кількість міжнаціональних шлюбів. Водночас з’являються й нові 

форми шлюбних союзів – наприклад, так звані «транзитні» або «гостьові» шлюби, 

коли жінка і чоловік офіційно реєструють свій шлюб, проте проживають окремо, 

на території різних держав. Коли такі родини розпадаються, нерідко виникають 

ситуації, за яких дитина залишається в одній країні, а її батьки від’їжджають до 

іншої на заробітки, або коли дитина вимушено змінює своє місце постійного 

проживання внаслідок нестабільної соціально-політичної ситуації у «своїй» країні 

чи через те, що її було нелегально вивезено за кордон. Зростає кількість випадків 

незаконного вивезення дітей поза межі держави їх звичайного місця проживання 

та відмови повернути назад. Упродовж останніх років особливої гостроти набула 

проблема міжнародного стягнення аліментів та врегулювання правового режиму 

майна подружжя, які мають різне громадянство і/чи місце проживання на 

території різних держав. Відповідно до судової та адвокатської практики, далеко 

не завжди міжнародні сімейні спори вдається вирішувати в найбільш 

                                                           
1
 Чимала кількість громадян України, які почали прибувати до іноземних держав у пошуках 

роботи або на навчання з початку 90-их років, на сьогодні практично асимілювалася в цих 

країнах та створила змішані сім’ї. За статистикою, наведеною на Парламентських слуханнях 

2017 р. «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», щороку за 

кордоном легально працевлаштовуються близько 50 тисяч громадян України. - Парламентські 

слухання «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення». – URL: 

http://www.tatic.rada.gov.ua/zakon/skl7/5session/par_sl/sl0307113.htm. Відповідно до офіційної 

інформації, наданої МЗС України у червні 2016 р., до 5 млн українців перебувають на 

легальних умовах за кордоном і ця тенденція зберігається й надалі. – URL: 

http://www.slovoidilo.ua/2016/06/10/novyna/suspilstvo. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.slovoidilo.ua/2016/06/10/novyna/suspilstvo
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


26 
 

оптимальний спосіб – шляхом досягнення згоди між членами сім’ї. Як наслідок, 

збільшується кількість судових справ, що випливають із цього виду спорів, і 

зростає значення міжнародного цивільного процесу для захисту сімейних прав. 

За роки, що минули з часу прийняття Сімейного Кодексу України 2002 р. і 

Закону України «Про міжнародне приватне право» 2005 р., зміни у сфері 

регулювання сімейних відносин з «іноземним елементом» торкнулися не стільки 

колізійних, скільки саме процесуальних аспектів. Вважаємо, що істотно новий 

етап розвитку вітчизняного національного законодавства, яке регулює судовий 

порядок вирішення міжнародних сімейних спорів, пов’язаний із ратифікацією 

Україною упродовж останніх десяти років 4 конвенцій, які в юридичних колах 

охоплюються терміном «Гаазькі дитячі конвенції» (Hague Children’s Conventions). 

Прикметною ознакою цих міжнародних правових документів є те, що вони 

уніфікують насамперед процесуальні норми й, таким чином, закріплюють 

міжнародні стандарти розгляду та вирішення міжнародних сімейних спорів. 

Варто підкреслити, що наразі Гаазькій конференції з міжнародного приватного 

права вдалося саме у сфері міжнародних сімейних спорів і міжнародного захисту 

прав дитини здійснити уніфікацію норм міжнародної підсудності, визнання й 

виконання іноземних судових рішень та судового співробітництва. Всесвітня 

уніфікація цих інститутів міжнародного цивільного процесу наразі залишається 

нездійсненним завданням у сфері цивільних і торговельних спорів, оскільки 

Гаазька конвенція про міжнародну підсудність та визнання й виконання 

іноземних судових рішень у цивільних і торговельних справах дотепер 

залишається у статусі проекту
2
. 

Оцінюючи участь України в уніфікації міжнародного цивільного процесу та 

міжнародного сімейного права як безперечно позитивне явище, потрібно все ж 

визнати й той факт, що практика застосування норм міжнародних договорів у 

                                                           
2
 Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in 

Civil and Commercial Matters of 30 October 1999, amended version (Hague Conference on Private 

International Law). Yearbook of Private International Law, Vol. 2 (2000). Kluwer Law nternational & 

Swiss Institute of Comparative Law, 2000. – P. 221-239. 
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нашій державі перебуває лише на стадії формування. На жаль, стала звичною така 

ситуація, коли українські суди розглядають і вирішують міжнародні сімейні 

справи виключно на основі внутрішнього національного законодавства, не 

враховуючи відповідні міжнародні правові норми. У судовій практиці України 

міжнародні договори не застосовуються тією мірою, яка б відповідала меті їх 

укладення та їхньому місцю в ієрархії системи норм права. Частково така 

ситуація пояснюється тим, що хоча положення Гаазьких дитячих конвенцій та 

інших міжнародних договорів України є частиною національного законодавства 

України, вони наразі не отримали належної оцінки та тлумачення у вітчизняній 

юридичній науці.  

Чинні нормативно-правові акти внутрішнього національного законодавства 

України, які регулюють провадження у справах за участю іноземців, містять 

численні прогалини, колізії, вирізняються суперечливістю, що, своєю чергою, 

зумовлює численні судові спори і складнощі у правозастосуванні. Вважаємо, що з 

метою вдосконалення вітчизняного законодавства з вирішення міжнародних 

сімейних спорів та практики його застосування судами слід детально 

проаналізувати досвід ЄС через низку факторів. По-перше, Україною взято 

зобов’язання «реформувати своє цивільне процесуальне законодавство відповідно 

до стандартів держав ЄС»
3
 і розвивати судове співробітництво у цивільних 

справах із державами ЄС «на основі відповідних багатосторонніх правових 

документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного 

права у сферах міжнародного правового співробітництва, судового процесу, а 

також захисту дітей»
4
. По-друге, у законодавстві держав ЄС передбачено 

ефективні механізми врегулювання багатьох проблемних питань міжнародного 

цивільного процесу, які постають і перед українськими судами при вирішенні 

міжнародних сімейних спорів, проте не мають однозначного вирішення в 

                                                           
3
 ЗУ від 18.03.2004 р. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу. – ВВР від 16.07.2004 р., № 29, ст. 367. 
4
 Ст. 24 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 

від 27.06.2014 р. – Офіційний вісник України від 26.09.2014, № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125. 
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законодавстві та судовій практиці України. За останні десятиліття міжнародне 

сімейне право стало невід’ємною складовою європейської інтеграції, а 

«уніфікація правил міжнародної підсудності, вибору права та визнання і 

виконання судових рішень витісняє або принаймні переважає над уніфікацією 

матеріального сімейного права у Європі»
5
. Підтвердженням цієї тези є 4 чинні 

регламенти ЄС, які уніфікують норми міжнародної підсудності, судового 

співробітництва та визнання і виконання судових рішень у справах про 

розірвання шлюбу (визнання шлюбу недійсним, встановлення режиму сепарації), 

справах про батьківську відповідальність, про міжнародне стягнення аліментів та 

про режим власності подружжя і зареєстрованого партнерства.  

Таким чином, актуальність теми дослідження обумовлена соціальними, 

правотворчими, правозастосовними та доктринальними чинниками. 

Стан дослідження проблеми. Незважаючи на актуальність, питання 

правового регулювання розгляду та вирішення в суді сімейно-правових спорів з 

«іноземним» елементом не стали об’єктом комплексних досліджень у вітчизняній 

науці. В українській науці дослідження правил Гаазьких дитячих конвенцій 

представлено фрагментарно, а аналізу актів ЄС, якими уніфіковано процесуальні 

правила вирішення міжнародних сімейних спорів, немає взагалі. Наявний в 

Україні науковий доробок із проблематики вирішення в міжнародному 

цивільному процесі сімейних спорів головним чином пов’язаний із дослідженням 

міжнародного усиновлення (О.О. Грабовська, М.В. Логвінова, Л.М. Зілковська) і 

міжнародного захисту прав та інтересів дітей на рівні конвенцій і декларацій 

ООН (І.К. Городецька). Вітчизняна юридична наука міжнародного приватного 

права значно більше уваги приділила проблемам колізійного регулювання 

сімейних відносин (праці О.Є. Бурлай, О.Г. Дріжчаної, В.І. Калакури, В.І. Кисіля, 

Г.К. Матвєєва), а також окремим питанням теорії і практики застосування різних 

інститутів цивільного процесу за участю іноземців (праці Ю.В. Білоусова, 

                                                           
5
 Jänterä-Jareborg Maarit. A European Family Law for Cross-border Situations – Some Reflections 

Concerning the Brussels II Regulation and Its Planned Amendments // Yearbook of Private 

International Law, Vol. 4 (2002). Kluwer Law International & Swiss Institute of Comparative Law, 

1999. – P. 67-82. – P. 67. 
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О.С. Білоус, Г.В. Галущенка, О.Т. Гіренка, Є.В. Гусєва, М.М.Дякович, 

О.С. Захарової, О.І. Євтушенко, І.О. Ізарової, О.О. Кармази, О.М. Клименко, 

В.В. Комарова, Л.М. Косовського, В.В. Попка, Ю.Д. Притики, В.І. Тертишнікова, 

Л.С. Фединяк, А.О. Філіп’єва, С.Я. Фурси, Р.Ю. Ханик-Посполітак, Г.А. Цірата, 

М.Й. Штефана). Захищені в Україні дві докторські дисертації, які безпосередньо 

присвячені питанням уніфікації міжнародного цивільного процесу і гармонізації 

цивільного процесу Європейського Союзу та України 
6
, оминають увагою Гаазькі 

конвенції та регламенти ЄС з вирішення міжнародних сімейних спорів, оскільки 

предметом їх дослідження стали Гаазькі конвенції та регламенти ЄС, які 

регулюють процесуальні питання вирішення цивільних і торговельних спорів. У 

монографіях та підручниках з міжнародного цивільного процесу, за незначними 

винятками, проаналізовано лише основні, так звані «традиційні» інститути, а 

саме: процесуальний правовий статус особи, міжнародну підсудність, визнання й 

виконання судових рішень, правову допомогу. Водночас обійдено стороною не 

менш важливі та актуальні питання міжнародного цивільного процесу – 

наприклад, попередні забезпечувальні й охоронні заходи, мирові угоди, медіацію 

та інститут представництва в міжнародному цивільному процесі. Дотепер у 

наукових працях не отримали адекватного висвітлення питання змісту актів 

«м’якого» права – зокрема, Принципів і Правил міжнародного цивільного 

процесу ALI/UNIDROIT, Принципів IAPL про попередні й охоронні заходи у 

міжнародному процесі, останні рекомендації інституцій Ради Європи у сфері 

цивільного судочинства, а також питання практики ECHR та ECJ, які стосуються 

захисту сімейних прав. Однак дослідження змісту актів «м’якого» права, рішень 

міжнародних та національних судів є, на нашу думку, перспективним напрямом 

розвитку юридичної думки, оскільки викладені в них положення доречно 

                                                           
6
 Цірат Г.А. Правові засади та сучасні тенденції міжнародно-правової уніфікації міжнародного 

цивільного процесу: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.ю.н., 12.00.03, Київ, 2015. – 

39 с.; Ізарова І.О. Теоретичні і практичні засади гармонізації цивільного процесу 

Європейського Союзу та України: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.ю.н., 

12.00.03, Київ, 2016. – 33 с. 
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враховувати при реформуванні внутрішнього національного законодавства та 

міжнародних правових актів.  

Можливості осмислити проблеми, пов’язані із здійсненою на рівні Гаазьких 

дитячих конвенцій та регламентів ЄС уніфікацією правил судового вирішення 

міжнародних сімейних спорів, а також практики їх застосуванням, істотно 

розширюються завдяки дослідженням іноземних – насамперед, європейських 

правознавців (М. Барнеса, П. Баумгартнера, О. Бєлоглавека, К.Ґ. Беілфусса, 

П. Біаваті, К. Боеле-Воелкі, О. Брунса, Л.Н.Галєнської, П. Готтвальда, 

Д. Гаммонда, А. Дешвуда, В. Дункана, А. Дутта, М.Г. Єлісеєва, В. К. Крамер, 

Х. Коха, Т. Кругер, А.Г. Лісіцина-Свєтланова, Н. Льове, У. Магнуса, 

П. Манковські, В. фон Моренфельса, М. Сторме, М. Таруффо, Х. Шака, 

П. Шльоссера, К. Цвайгерта, Р. Фентімана, М. Фреудентгаль, Дж. Хазарда, М. 

Яреборг та інших). 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано відповідно до наукової теми «Правові засади співпраці України з 

міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», яка є частиною 

планової теми Інституту міжнародних відносин Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти»» (№ державної реєстрації 16БФ048-01). 

Мета та завдання дослідження. Метою цього дослідження є комплексна 

теоретична розробка проблем міжнародного правового регулювання вирішення в 

порядку цивільного судочинства міжнародних сімейних спорів, визначення 

особливостей і закономірностей розвитку такого регулювання, напрямів його 

подальшого вдосконалення з урахуванням аналітичного узагальнення 

нормативних підходів, доктринальних джерел, судової практики України та 

держав ЄС.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких 

основних завдань: 
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- визначити стан, проблеми та перспективи подальшої уніфікації окремих 

інститутів міжнародного цивільного процесу з вирішення сімейних спорів – як на 

універсальному, так і на регіональному рівнях; 

- керуючись нормами Гаазьких дитячих конвенцій, судовою практикою їх 

застосування та доктринальними джерелами, визначити місце цих конвенцій в 

системі джерел сучасного міжнародного цивільного процесу України та держав 

ЄС, можливі форми їх взаємодії та паралельного застосування;  

- дослідити програмні документи ЄС про наміри гармонізації правил 

цивільного процесу, правові акти ЄС, спрямовані на реалізацію цих ініціатив, і на 

цій основі відтворити сучасний стан правового регулювання в ЄС цивільного 

процесу з вирішення міжнародних приватних, і, зокрема, сімейних спорів; 

- проаналізувати стан уніфікації принципів сучасного міжнародного 

цивільного процесу, дослідити їхній зміст та визначити їхнє значення для 

вдосконалення міжнародних правових актів і законодавства України у сфері 

судового вирішення міжнародних сімейних спорів; 

- проаналізувати рішення ECHR, ECJ, які містять роз’яснення з актуальних 

спірних питань інститутів міжнародної підсудності, попередніх охоронних 

заходів, визнання і виконання іноземних судових рішень з різних категорій 

сімейно-правових спорів; 

- узагальнити судову практику України щодо вирішення міжнародних 

сімейних спорів, виявити та систематизувати складнощі і проблеми 

процесуального права, які виникають при розгляді цієї категорії спорів з 

«іноземним» елементом та стоять на заваді формування усталеної судової 

практики застосування окремих інститутів міжнародного цивільного процесу;  

- сформулювати концептуальні засади і обґрунтувати рекомендації щодо 

вдосконалення вітчизняного законодавства з питань міжнародного цивільного 

процесу.  

Об’єктом дослідження є цивільні процесуальні відносини, які виникають 

при розгляді та вирішенні в суді міжнародних сімейних спорів.  
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Предметом дослідження є акти, які уніфікують норми і принципи 

міжнародного цивільного процесу як юрисдикційної форми вирішення сімейних 

спорів, зокрема, конвенції, розроблені під егідою Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права і Ради Європи, регламенти і директиви ЄС, 

договори України про правову допомогу, норми внутрішнього законодавства 

України, практика судів України, ECJ і ECHR, вітчизняна та зарубіжна доктрина.  

Методи дослідження. У процесі дослідження було використано 

діалектичний, системно-структурний, історико-правовий, порівняльний, 

формально-логічний, герменевтичний та соціологічний методи. 

Діалектичний метод дослідження дав змогу проаналізувати зв’язки між 

окремими інститутами міжнародного цивільного процесу та міжнародного 

сімейного права. Завдяки системно-структурному методу здійснено 

комплексний аналіз окремих категорій міжнародного цивільного процесу – 

зокрема, «міжнародна підсудність», «попередні охоронні (забезпечувальні) 

засоби», «іноземне судове рішення», систематизовано погляди вчених про 

закономірності розвитку різних інститутів міжнародного цивільного процесу, 

досліджено особливості уніфікації різних складових міжнародного цивільного 

процесу, визначено загальні тенденції розвитку міжнародного цивільного процесу 

з вирішення сімейних спорів у державах ЄС та в Україні. Крізь призму історико-

правового методу вивчено розвиток вітчизняної та іноземної доктрини, здійснено 

ретроспективний огляд законодавства України і держав ЄС у досліджуваних 

сферах правового регулювання. Порівняльний метод було використано для 

оцінки досягнень держав ЄС і держав-членів Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права у сфері уніфікації норм міжнародного цивільного 

процесу, а також для визначення можливостей врахування позитивного 

іноземного правотворчого і правозастосовчого досвіду держав для вдосконалення 

вітчизняного законодавства і судової практики. Формально-логічний і 

герменевтичний методи дослідження стали методологічною основою для 

з’ясування змісту понятійно-категорійного апарату, теоретичних і нормативних 

конструкцій іноземного походження, тлумачення норм міжнародних конвенцій, 
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актів ЄС, судових рішень, формулювання редакції правових норм, які 

пропонується включити до законодавства України. Соціологічний метод сприяв 

дослідженню права на сім’ю, категорії «найвищі інтереси дитини», інституту 

рівноправності батьків щодо дитини і надав можливість визначити вплив 

міжнародного цивільного процесу на розвиток сімейних відносин.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у комплексному 

системному вивченні теоретичних і практичних проблем міжнародного 

цивільного процесу при вирішенні сімейних спорів. У вітчизняній науці 

міжнародного приватного права аналіз таких проблем під кутом зору договірної 

уніфікації відповідних правил виконано вперше. 

У дисертаційній роботі сформульовано наступні нові концептуальні 

положення та висновки, які є особистим внеском автора у дослідження наукової 

проблеми та виносяться на захист:  

Уперше: 

1. На прикладі таких інститутів міжнародного цивільного процесу, як 

міжнародна підсудність, попередні забезпечувальні (охоронні) заходи, визнання 

та виконання іноземних судових рішень, міжнародне судове співробітництво, 

доведено необхідність укладення та ефективність застосування Україною 

наступних Гаазьких конвенцій: про батьківську відповідальність 1996 р., про 

цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дитини 1980 р., про 

міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 

2007 р., про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 

1973 р. 

2. Встановлено значний вплив на сучасний процес уніфікації міжнародного 

цивільного процесу рекомендаційних норм актів м’якого права, які спрямовані у 

майбутнє і розглядаються як програма розвитку міжнародних відносин з точки 

зору lex ferenda. 

3. Обгрунтовано необхідність застосування критерію «найбільш ефективної 

норми» для вирішення конфлікту між нормами міжнародних конвенцій, 

предметом яких є однакові процесуальні питання вирішення певних категорій 
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міжнародних сімейних спорів. Така «ефективна» норма визначається з 

урахуванням способу захисту порушеного права, предмета та підстав позову. 

4 Сформульовано три підходи до кваліфікації «звичайного місця проживання 

дитини» як критерію визначення міжнародної підсудності: I – суд держави, з 

яким дитина як «незалежний» суб’єкт сімейних правовідносин має об’єктивний 

зв'язок; II – суд держави, в якій батьки дитини мають намір визначити місце 

проживання дитини; III (комбінований) – потрібно враховувати всі обставини 

справи для того, щоб визначити, де знаходиться центр інтересів дитини, і одним 

із таких факторів є також намір батьків дитини щодо визначення її місця 

проживання. 

5. Визначено зміст поступових змін в регулюванні процесуальних питань у 

Гаазьких конвенціях та регламентах ЄС про міжнародне стягнення аліментів: - 

розширення предметної сфери застосування конвенцій і регламентів за рахунок 

нових видів аліментних зобов’язань, рішення з яких підлягають визнанню і 

виконання за кордоном; - розширення адміністративного співробітництва у 

справах про міжнародне стягнення аліментів (за рахунок збільшення кількості 

можливих заяв, з якими до органу запитуючої держави може звертатися кредитор 

або боржник у справі про стягнення аліментів); - запровадження нових 

альтернативних критеріїв визначення міжнародної підсудності; - надання 

можливості застосування забезпечувальних заходів у цій категорії справ, - 

визнання і виконання не лише судових рішень, але також аліментних договорів та 

мирових угод про міжнародне стягнення аліментів. 

6. Аргументовано, що подальший розвиток інституту міжнародної 

підсудності справ про розірвання шлюбу має відбуватися за такими напрямами: 

1) уніфікація колізійних норм для мінімізації ризику виникнення проблеми forum 

shopping у цій категорій справ; 2) розширення переліку можливих підстав 

міжнародної підсудності; 3) заміна правила міжнародної альтернативної 

підсудності на так звану «ієрархічну» підсудність (такий підхід дозволить 

поєднати принцип гнучких правил міжнародної підсудності та принцип правової 

визначеності). 
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7. Визначено коло питань інституту lis pendens-related actions, які 

незважаючи на уніфікацію вирішуються у конкретній справі національними 

судами на основі норм свого внутрішнього законодавства: а) часові рамки 

подання заяви про відвід суду у зв’язку з наявністю паралельного судового 

процесу за кордоном; б) тягар доведення факту наявності в іноземному суді 

відкритого провадження за тотожним позовом; в) встановлення тотожності 

позовів, пред’явлених в національному та іноземному судах; г) встановлення 

юридичної сили іноземного судового рішення як передумови для застосування 

інституту lis alibi pendens. 

8. Встановлено тенденцію до посилення ролі принципу автономії волі сторін 

у міжнародному цивільному процесі з вирішення сімейних спорів і визначено такі 

три варіанти міжнародної договірної підсудності у сімейно-правових спорах: I – 

«підсудність, що ґрунтується на беззаперечному вступі відповідача у процес»; II – 

«підсудність, прийнята сторонами справи явно або іншим чином у недвозначний 

спосіб; III – «підсудність, що ґрунтується на письмовій угоді сторін про 

юрисдикцію». 

9. Обґрунтовано висновок про те, що сучасний етап розвитку інституту 

попередніх охоронних (забезпечувальних) заходів у міжнародному цивільному 

процесі характеризується двома тенденціями: з одного боку, відбувається 

поступова уніфікація його норм; з іншого боку, доводиться констатувати 

відсутність єдиної системи таких заходів та відсутність їх загальноприйнятого 

визначення. 

10. Запропоновано класифікацію попередніх заходів при вирішенні 

міжнародних сімейних спорів за такими критеріями: а) мета їх застосування; б) 

стадія цивільного процесу, на якій вирішується питання про застосування таких 

заходів; в) суд, який має юрисдикцію на їх застосування.  

11. Визначено, що Гаазькі дитячі конвенції і регламенти ЄС у відповідній 

сфері уніфікували наступні принципи визнання і виконання іноземних судових 

рішень: а) остаточність судового рішення (res judicata) і неможливості перегляду 

його по суті на стадії визнання і виконання у запитуваній державі; б) взаємність; 
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в) неможливості перегляду судом запитуваної держави фактичних обставин, 

якими суд держави походження рішення обґрунтовував свою юрисдикцію; г) 

застосування lex fori до процедури визнання і виконання іноземного судового 

рішення; д) можливість часткового визнання і виконання іноземного судового 

рішення; е) застосовування простої і швидкої процедури визнання та ефективних 

заходів виконання судового рішення; є) поширення категорії «рішення суду» 

також на затверджені судом мирові угоди і договори, укладені сторонами 

аліментного зобов’язання. 

12. Встановлено, що наріжним каменем Європейського цивільного процесу 

залишається принцип взаємного визнання судових рішень. Відхід від 

екзекватури, визначений на перспективу Гаазькою Програмою 2004 року (Hague 

Programe 2004), реалізовано у ЄС щодо деяких категорій сімейних справ: (i) – у 

справах про права доступу і повернення дитини (екзекватура може бути замінена 

сертифікацією судового рішення; (ii) – у справах про міжнародне стягнення 

аліментів (передбачено заборону екзекватури та відсутність вимоги сертифікації 

рішення суду держави ЄС – учасниці Гаазького Протоколу 2007 р.).  

13. Визначено, що правила міжнародного судового співробітництва, 

викладені в конвенціях та регламентах ЄС з розгляду сімейних спорів, 

доповнюють загальні положення про судові доручення, встановлені у Гаазьких 

конвенціях 1965 р. і 1970 р., договорах України про правову допомогу, 

регламентах ЄС № 1393/2007 і № 1206/2001. 

14. Досліджено невідомий відповідним двостороннім договорам України 

такий вид правової допомоги, як обмін інформацією між судами різних держав 

при вирішенні питання про forum non convenience або застосування інституту 

передачі юрисдикції (transfer of jurisdiction) для вжиття заходів, спрямованих на 

захист особи і майна дитини. 

15. Визначено, зокрема, такі проблеми судової практики України при 

застосуванні Гаазьких дитячих конвенцій: а) неправильне застосування принципу 

взаємності; б) застосування аналогії закону незважаючи на уніфікацію норм 

міжнародної підсудності; в) застосування дипломатичного каналу надіслання і 
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виконання судових доручень всупереч наявності більш простих способів, 

передбачених міжнародними договорами України.  

Удосконалено: 

16. Теоретичну характеристику сучасної моделі Європейського цивільного 

процесу: а) у світлі принципів верховенства права ЄС, прямої дії норм 

регламентів ЄС та єдності судової практики тлумачення і застосування норм 

регламентів національними юрисдикційними органами ЄС; б) через розкриття 

зв’язку всіх регламентів ЄС, які уніфікують процесуальні норми з вирішення 

міжнародних сімейних спорів, із регламентом Brussels I. 

17. Шляхи вирішення проблеми lis alibi pendens у міжнародному цивільному 

процесі з розгляду сімейних спорів. Зокрема, визначено, що об’єктивними 

передумовами її виникнення є 1) посилення диспозитивних засад у правовому 

регулюванні міжнародної підсудності та розширення переліку категорій 

міжнародних сімейних спорів, щодо яких можна застосовувати міжнародну 

спеціальну підсудність та міжнародну договірну підсудність; 2) відсутність у 

національному процесуальному законодавстві різних держав єдиного підходу 

щодо кваліфікації термінів «відкриття провадження у справі» та «тотожні (або 

ідентичні) позови», а також 3) недостатній рівень міжнародного судового 

співробітництва через неучасть держав в універсальних міжнародних договорах, 

які уніфікують норми міжнародної підсудності. 

Дістали подальшого розвитку: 

18. Положення про те, що інститути міжнародного цивільного процесу у 

сфері вирішення сімейних спорів, а також відповідна судова практика 

перебувають під значним впливом міжнародних правових документів у сфері 

захисту прав людини – насамперед, Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. та Конвенції ООН про права дитини 

1989 р.  

19. Положення про те, що виходячи зі змісту норм Гаазької конвенції про 

цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р. та судової 

практики України, до предмета доказування у справах про повернення дитини 
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слід включати таке коло обставин: 1) факт наявності у позивача прав опіки 

(піклування) дитиною; 2) факт здійснення цих прав (тобто виконання 

батьківських прав і обов’язків) позивачем у момент незаконного переміщення 

дитини; 3) факт незаконного переміщення або утримування дитини, що включає у 

т.ч. доведення постійного (звичайного) місця проживання дитини; 4) підстави, за 

наявності яких відповідно до ст. 12, ст. 13 конвенції може бути відмовлено у 

видачі розпорядження про повернення дитини. 

20. Комплексний аналіз механізму взаємодії цивільних процесів, які 

відбуваються у судах різних держав: щодо застосування попередніх охоронних 

(забезпечувальних) заходів та щодо вирішення міжнародного сімейного спору по 

суті. 

21. Наукові погляди про зв'язок колізійного права і міжнародного цивільного 

процесу (через зв'язок питання визначення права, яке підлягає застосуванню, і 

визначення міжнародної підсудності сімейної справи). 

22. Положення про необхідність поступового переходу від адміністративного 

(«змішаного») порядку надання правової допомоги і виконання судових доручень 

до безпосереднього порядку спілкування між суддями різних держав, які 

спеціалізуються на вирішенні міжнародних сімейних справ, – у тому числі через 

запровадження двох паралельних систем міжнародної судової взаємодопомоги: 

Європейської судової мережі (European Judicial Network) та Гаазької мережі 

суддівської взаємодопомоги (International  Hague  Network of Judges).  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Ця робота 

відкриває новий перспективний напрямок досліджень у вітчизняній науці 

міжнародного приватного права, цивільного процесуального права та сімейного 

права. 

Сформульовані у роботі положення, висновки та пропозиції можуть бути 

використані у наукових дослідженнях проблем міжнародно-правового 

регулювання окремих інститутів міжнародного цивільного процесу; у 

правотворчості – при доопрацюванні законодавства України з питань 

міжнародного цивільного процесу в напряму його адаптації до законодавства ЄС, 
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імплементації положень Гаазьких дитячих конвенцій та Принципів міжнародного 

цивільного процесу ALI/UNIDROIT, Принципів попередніх і забезпечувальних 

заходів у міжнародному цивільному процесі IAPL; у практичній діяльності 

суддів, адвокатів, Уповноважених Верховної Ради з прав людини і з прав дитини; 

у діяльності Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ 

України – під час проведення переговорів з ЄС з питань юрисдикції та визнання і 

виконання судових рішень; у навчальному процесі при викладанні курсів «Теорія 

і практика міжнародного приватного права», «Міжнародний цивільний процес», 

«Міжнародне сімейне право», «Актуальні проблеми міжнародного приватного 

права».   

Особистий внесок здобувача. Дисертація є завершеною самостійною 

науковою роботою. Положення і висновки сформульовано автором особисто на 

основі дослідження міжнародних правових актів, внутрішнього законодавства 

держав ЄС та України, практики ECJ, ECHR, правозастосовчої практики України 

та літературних джерел. Для аргументації окремих положень роботи були 

використані наукові праці інших учених, на які зроблено відповідні посилання.  

Апробація результатів дисертації. Основні результати цієї дисертаційної 

роботи обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного приватного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка.  

Одержані в процесі дослідження висновки, узагальнення та пропозиції 

висвітлювалися у виступах та наукових повідомленнях на міжнародних наукових 

та науково-практичних конференціях, конгресах і симпозіумах: міжнародній 

науково-практичній конференції «Моделі забезпечення сталого розвитку 

світового господарства: економіка, фінанси та право» (Київ, 30 травня 2008, тези 

опубліковано); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми цивільного права та процесу» (м. Одеса, 12 лютого 2010 р., тези 

опубліковано); міжнародному науковому симпозіумі «Дні порівняльного 

правознавства» (м. Київ, 22-25 квітня 2010 р., тези опубліковано); міжнародній 

науково-практичній конференції «Государство и право: вызовы XXI века» 
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(Кутафинские чтения) (м. Москва, 1 грудня 2010 р., тези опубліковано); 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми цивільного, 

житлового та сімейного законодавства» (м. Харків, 16 березня 2012, тези 

опубліковано); міжнародній науково-практичній конференції «Правовая 

политика: вызовы современности» («Кутафинские чтения) (м. Москва, 27-28 

листопада 2012 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Правова 

система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення» (м. 

Ужгород, 26-27 жовтня 2012, тези опубліковано); міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальные проблемы теории и практики 

нотариального, гражданского, исполнительного процесса: их соотношение и 

взаимодействие» (м. Київ, 28 лютого 2013 р., тези опубліковано); міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжнародні відносини в умовах XXI ст.: 

сучасна теорія і практика» (м. Львів, 11 лютого 2014 р., тези опубліковано); 

міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми теорії і практики 

виконання рішень судів та інших органів» (м. Хмельницький, 18-19 жовтня 2013, 

тези опубліковано); міжнародній науково-практичній конференції «Європейські 

стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом» (м. Київ, 

26 вересня 2014 р., тези опубліковано); міжнародній науковій конференції «Вплив 

глобалізації на право: процесуальне право в трансграничній перспективі» (м. 

Каунас, Литва, 25 квітня 2014 р.); міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми приватного права» (Харків, 27 лютого 2015 р., тези 

опубліковано); міжнародній науково-практичній конференції «Теоретические и 

прикладные аспекты современной юридической науки» (м. Мінськ, 11 грудня 

2015 р., тези опубліковано); міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми приватного права» (м. Харків, 19 лютого 2016 р., тези 

опубліковано); міжнародній науково-практичній конференції «Нотаріат, 

адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми» (м. Київ, 25 

березня 2016 р., тези опубліковано); міжнародній науково-практичній 

конференції «Право Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та 

перспективи» (м. Одеса, 25 листопада 2016 р., тези опубліковано); міжнародному 
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науковому конгресі «International Istanbul Law Congress» (м. Стамбул, Турецька 

Республіка, 17-19 жовтня 2016 р.); науково-практичній конференції «Міжнародне 

приватне право: актуальні проблеми та перспективи розвитку» (присвяченої 25-ій 

річниці створення кафедри міжнародного приватного права Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка) (м. Київ, 21 грудня 2017 р.); правовому практикумі Верховного Суду і 

Міністерства юстиції України «Особливості розгляду деяких категорій справ, що 

виникають із сімейних правовідносин: сталість та єдність судової практики» 

(м. Київ, 19 жовтня 2018 р.); семінарі Міністерства юстиції України «Взаємодія 

судді та медіатора у справах про повернення дитини при застосуванні Конвенції 

про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Досвід Німеччини 

та України» (м. Київ, 23 травня 2019 р.).  

Основні теоретичні положення та практичні висновки дисертації 

використовувалися автором у викладацькій діяльності, зокрема, при викладанні 

курсів «Міжнародний цивільний процес», «Теорія і практика міжнародного 

приватного права», «Порівняльний цивільний процес», «Латинський нотаріат» в 

Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, а також при підготовці науково-практичних рекомендацій, що 

надались дисертантом на запити органів державної влади України, а також в 

судовій практиці дисертанта.  

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображено у 55 наукових працях, у тому числі 16 статтях у наукових фахових 

виданнях України, 4 статтях в іноземних фахових виданнях, у 2 одноосібних 

монографіях, 3 підручниках, 30 тезах доповідей на міжнародних наукових 

конференціях та інших опублікованих працях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 

розділів, які включають 24 підрозділи, висновків, списку використаних джерел 

(411 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 442 сторінки, з них 

основного тексту – 376 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ГААЗЬКИХ КОНВЕНЦІЙ І 

РЕГЛАМЕНТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЯКІ УНІФІКУЮТЬ 

ПРОЦЕСУАЛЬНІ НОРМИ 

 

Підрозділ 1.1. Ретроспектива уніфікації норм міжнародного цивільного 

процесу на рівні Гаазьких конвенцій і договорів України про правову 

допомогу у сімейних справах 

 

Уніфікація норм, які регулюють судовий порядок розгляду й вирішення 

міжнародних сімейних спорів, розпочалася лише наприкінці XX століття. Такий 

стан речей пояснюється, насамперед, правовою природою відносин, що 

виникають у цій сфері, та поєднанням імперативних і диспозитивних засад їх 

регулювання. Традиційно цивільне процесуальне й сімейне право розглядаються 

як ті сфери права, котрі дуже тісно пов’язані з державою суду та з її правовою 

культурою й тому важко піддаються гармонізації та уніфікації.  

Предметом регулювання міжнародного цивільного процесу, так само як і 

національного цивільного процесу, є цивільні процесуальні відносини, які 

виникають між судом та іншими учасниками процесу при здійсненні правосуддя 

в цивільних справах. Однак епітет «міжнародний» у назві процесу вказує на 

особливість тих категорій судових спорів, що розглядаються. Так, предметом 

розгляду в міжнародному цивільному процесі можуть бути лише такі спірні 

сімейні правовідносини, які пов’язані із правопорядком двох і більше держав або 

які, за термінологією ЗУ «Про МПрП»
7
 (ст. 1), містять «іноземний» елемент. У 

сфері правового регулювання міжнародного цивільного процесу переважає lex 

fori і застосування іноземного права є вкрай обмеженим. На відміну від 

міжнародного публічного права, яке передбачає існування міжнародних судів, у 

                                                           
7
 ЗУ від «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 р. // URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2709-15. 
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міжнародному приватному праві відсутні органи міжнародної юрисдикції, які б 

вирішували спори у сфері міжнародних приватних правовідносин. Будь-який 

спір, що випливає з міжнародних приватних відносин, може бути передано на 

розгляд суду відповідної держави виключно на основі правил міжнародної 

підсудності, які закріплено в національному праві цієї держави. І саме 

національне право держави суду визначатиме процесуальний порядок вирішення 

спору. Разом з цим наявність у спірному сімейному правовідношенні 

«іноземного» елемента передбачає вирішення низки питань процесуального 

характеру, які не виникають при вирішенні сімейного спору, що не виходить поза 

межі національного правопорядку. Це, зокрема, необхідність визначення 

міжнародної підсудності сімейного спору й урегулювання конфлікту юрисдикцій, 

визначення процесуального статусу іноземців у цивільному процесі, обсягу 

цивільної процесуальної право- і дієздатності іноземних осіб, можливої 

процесуальної форми участі цих осіб у цивільному процесі; питання 

представництва іноземної особи у процесі (види представництва, порядок 

оформлення повноважень представника, визнання іноземних довіреностей), 

питання мови судового процесу та участі в процесі перекладача, необхідність 

тлумачення іноземного матеріального права, якщо до нього відсилає колізійна 

норма національного законодавства, визначення порядку вручення судових 

документів, допиту сторін чи свідків, одержання інших доказів поза межами 

України або, навпаки, виконання українськими судами відповідних доручень 

іноземних юрисдикційних органів, визнання й виконання в Україні рішень 

іноземних судів або визнання і виконання за кордоном рішень, ухвалених 

українськими судами, застосування застереження про публічний порядок, 

необхідність розвитку міжнародного співробітництва з метою надання іноземним 

судам правової допомоги та забезпечення визнання й виконання іноземних 

судових актів.  

Сучасне цивільне судочинство перебуває під значним впливом міжнародного 

права, і його дуже важко уявити без міжнародного співробітництва. Як наслідок, 

упродовж останніх десятиліть «ми є свідками безпрецедентної хвилі нових 
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проектів, комітетів, модельних законів, регламентів, директив і угод, які 

змушують замислитися про те, яким має бути майбутнє міжнародних аспектів 

процесуального права»
8
. Наразі кожна держава бере участь у низці міжнародних 

універсальних, регіональних та двосторонніх договорів, які регламентують різні 

аспекти цивільного процесу. Норми цих міжнародних договорів є результатом 

певного компромісу держав, оскільки, як справедливо зауважив А.Г. Лісіцин-

Свєтланов, «вони повинні містити певний відбиток правових традицій … певної 

судової системи, яка історично має національні особливості й об’єктивно є доволі 

консервативною»
9
.  

Прикметно, що такі самі тенденції розвитку є характерними й для системи 

джерел сучасного міжнародного сімейного права, яке також традиційно 

характеризується надзвичайно міцним зв’язком із конкретною державою, її 

культурою, релігією та історією. Як зазначила голова Комісії з європейського 

сімейного права (CEFL), проф. Катаріна Боелє-Вольке, упродовж останніх років 

сімейне право дедалі більшою мірою стає предметом як порівняльно-правових 

досліджень, так і гармонізації, а у випадку міжнародних відносин – також і 

уніфікації права
10

. 

Історично уніфікація норм міжнародного цивільного процесу пов’язувалася, 

у першу чергу, із реалізацією та гарантією забезпечення процесуальних прав і 

обов’язків. Як влучно зауважив Х. Шак, історія міжнародного цивільного процесу 

розпочинається тоді, коли держава починає поважати іноземців як суб’єктів права 

                                                           
8
 Walter G., M.R. Fridolin Walther. International litigation: past experience and future perspectives. – 

Essays on transnational and comparative civil procedure. – G.Giappichelli Editore, Torino, 2001. – P. 

155-198. – 284 p. – P. 156. 
9
 Лисицын-Светланов А.Г. Тенденции развития международного гражданского процесса: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Специальность: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс / А.Г. 

Лисицын-Светланов. – Нижний Новгород, 2002. – 40 с. – С. 12. 
10

 Boele-Woelki  Katharina, Frédérique Ferrand, Cristina González Beilfuss, Maarit-Jänterä-

Jareborg, Nigel Lowe, Dieter Martiny, Walter Pintens. Principles of European Family Law Regarding 

Divorce and Maintenance Between Former Spouses. – Antwerpen – Oxford, 2004. – 170 p. – P. 1. 
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й надає їм можливість доступу до іноземного судочинства
11

. Один із перших 

вітчизняних дослідників міжнародного цивільного процесу Т.М. Яблочков 

наголошував на тому, що завдання міжнародних конвенцій у цій сфері полягає в 

тому, щоб усунути ті складнощі, на які наражається позивач під час порушення та 

ведення судового процесу за кордоном
12

. Зазначимо, що це завдання було 

частково вирішено вже в першій конвенції, ухваленій Гаазькою конференцією з 

міжнародного приватного права, – Конвенції з питань цивільного процесу 1896 р., 

яка наразі зберігає чинність у редакції 1954 р.
13

 Надалі актуальними завданнями, 

які покликані вирішувати норми міжнародного цивільного процесу, стало 

розмежування юрисдикції та вирішення проблеми конфлікту юрисдикцій, а також 

налагодження ефективного судового співробітництва при вирішенні справ, що 

випливають із приватних правовідносин з іноземним елементом, та при виконанні 

судових рішень, які ухвалюються у цих справах. 

Невід’ємною передумовою уніфікації норм, які регулюють процесуальний 

порядок вирішення саме міжнародних сімейних спорів, є те, що наприкінці XX 

століття вже склався певний міжнародний стандарт прав людини та сформувалася 

система міжнародних правових норм про права дитини. Перш за все, слід згадати 

ухвалену Радою Європи у 1950 р. Конвенцію про захист прав людини та 

основоположних свобод, яка визначає у статті 8 право на повагу до приватного й 

сімейного життя й наразі залишається єдиним міжнародним правовим актом, 

яким безпосередньо уніфіковано у статті 6 цілу низку принципів цивільного 

процесу
14

. Взаємні зобов’язання держав щодо забезпечення та сприяння у 

здійсненні прав дітей визначено також у Декларації прав дитини 1959 р.
15

, 

                                                           
11

 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 58. 
12

 Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. – Труды по 

международному частному праву. – М.: Статут, 2009. – С. 48-186. – С. 56. 
13

 Convention of 1 March 1954 on Civil Procedure – URL: http://www.hcch.net. 
14

 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950. – Офіційний 

вісник України, № 13 від 16.04.1998, № 32 від 23.08.2006. 
15

 Декларація прав дитини, прийнята резолюцією 1386 (XIV) Генеральної  Асамблеї ООН від 

20.11.1959 р. – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_384. 
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Європейській Конвенції про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом 

1975 р.
16

, Конвенції ООН про права дитини 1989 р.
17

 і Європейській конвенції про 

здійснення прав дітей 1996 р.
18

 Ці міжнародні правові акти зафіксували зміни у 

ставленні до визначення статусу дитини, оскільки визнають, що дитина має свої 

суб’єктивні права і власні інтереси. Тому вважаємо, що сучасний аналіз 

процесуальних питань вирішення міжнародного сімейних спорів потрібно 

здійснювати крізь призму тих зобов’язань, які взято державою завдяки участі у 

вказаних міжнародних угодах про права людини, із посиланням на їхні норми та з 

обов’язковим врахуванням практики ECHR. 

В Україні до 2006 року прерогатива в регулюванні міжнародного цивільного 

процесу належала договорам про правову допомогу. На сьогодні в Україні й 

надалі зберігають чинність договори про правову допомогу і правові відносини з 

цивільних, сімейних і кримінальних справ, які було укладено ще Радянським 

Союзом, і Україна зберегла в них участь як правонаступник СРСР. Це, зокрема, 

договори з державами-членами ЄС – Республікою Італія, Республікою Фінляндія 

та Республікою Кіпр. Низку міжнародних договорів про правову допомогу, у 

тому числі з деякими державами-членами ЄС – Грецькою Республікою, 

Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Республікою Польща, 

Чеською Республікою та Угорською Республікою, Україна уклала вже як 

суверенна держава. Останнім часом процесуальні норми не включаються у 

договори про правову допомогу у цивільних справах, оскільки кожна держава 

вирішує ці питання відповідно до внутрішнього законодавства. Найновіші 

двосторонні договори України про правову допомогу – Договір між Україною і 

Республікою Сенегал про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах 

                                                           
16

 Конвенція про правовий статус дітей, народжених поза шлюбом від 15.10.1975. – Офіційний 

вісник України, 2009, № 51 від 17.07.2009. 
17

 Конвенція про права дитини, схвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, резолюція 

44/25 від 20 листопада 1989 року. – Зібрання чинних міжнародних договорів України, 1990 р., 

№ 1, стор. 205; Постанова ВРУ Про ратифікацію Конвенції про права дитини від 27.02.1991 р. – 

ВВР УРСР, 1991, № 13, ст. 145. 
18

 Конвенція про здійснення прав дітей від 25.01.1996; ЗУ Про ратифікацію Європейської 

конвенції про здійснення прав дітей від 3.08.2006. – ВВР, 2006, № 41, ст. 354. 
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2015 р.
19

, Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову 

допомогу в цивільних і господарських справах від 10.12.2012 р.
20

, Договір між 

Україною та Ісламською Республікою Іран про правові відносини та правову 

2004 р.
21

, регулюють питання judicatum solvi, окремих видів правової допомоги, 

легалізації документів, визнання та виконання іноземних судових рішень, але не 

містять уніфікованих правил міжнародної підсудності. Практика «старих» 

договорів України про правову допомогу в регулюванні питань міжнародного 

цивільного процесу не є одноманітною.  

На наше переконання, у найближчому майбутньому двосторонні договори 

України про правову допомогу і правові відносини у цивільних та сімейних 

справах все ще будуть відігравати важливу роль у регулюванні багатьох питань 

міжнародного цивільного процесу
22

. Тому надалі в роботі буде здійснено аналіз 

положень цих договорів у розрізі встановленого ними судового порядку 

вирішення спорів, що випливають з сімейних відносин з «іноземним» елементом. 

Водночас слід визнати, що ці договори не можуть виступати єдиним і 

пріоритетним для України джерелом регулювання у цій сфері відносин. 

Окреслимо основні причини такої позиції.  

По-перше, поширеною є ситуація, коли «іноземний елемент» у певній 

сімейній справі має походження з тієї держави, з якою Україна не уклала договір 

про правову допомогу. Наприклад, Україна не має договорів про правову 

допомогу з Великобританією, Швейцарією, Японією, Ізраїлем, з багатьма 

державами Європейського Союзу та Латинської Америки, хоча на практиці часто 

                                                           
19

 Договір між Україною і Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та 

кримінальних справах 2015 р. – Офіційний вісник України. 02.10.2015. № 76. С. 21. 
20

 Договір між Україною та Республікою Індія про взаємну правову допомогу у цивільних і 

господарських справах від 10.12.2012. – Офіційний вісник України. 17.12.2013. № 95. 
21

 Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові відносини та правову 

допомогу в цивільних і кримінальних справах від 11.05.2004. – Офіційний вісник України. 

31.08.2007. № 62. С. 109. 
22

 Детальніше про особливості регулювання питань міжнародного цивільного процесу 

двосторонніми договорами України про правову допомогу див.: Міжнародне приватне право. 

Науково-практичний коментар Закону / за ред. доктора юрид. наук, проф. А. Довгерта. Х.: ТОВ 

«Одіссей», 2008. Черняк Ю. В. Ст. 73-80. С. 295-335. 
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постає необхідність взаємодії саме в цій сфері міжнародних відносин. Так, 

нерідко саме в цих державах проживають діти, яких були незаконно вивезено з 

України, або той з подружжя, який не виконує свій обов’язку щодо сплати 

аліментів.  

По-друге, не всі укладені Україною договори про правову допомогу 

регулюють питання міжнародної підсудності сімейних спорів. Наприклад, 

правила визначення міжнародної підсудності відсутні в Договорі між Україною 

та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах
23

 та в Угоді 

між Україною та Грецькою Республікою про правову допомогу в цивільних 

справах
24

.  

По-третє, у договорах з різними державами існують розбіжності щодо 

регулювання одних і тих самих питань міжнародного цивільного процесу. 

Наприклад, не мають однозначного вирішення в цих договорах питання lis (alibi) 

pendens та міжнародної договірної підсудності. Так, згідно із ч. 3 ст. 21 договору 

між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах
25

 та ч. 3 ст. 17 Угоди між 

Україною і Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в 

цивільних справах
26

 у випадку порушення провадження по справі між тими 

самими сторонами, з того самого предмету і за тієї самої підстави в судах обох 

Договірних Сторін, компетентних у відповідності з цим Договором, суд, який 

порушив справу пізніше, припиняє провадження по справі. Згідно з ч. 2 ст. 19 

Договору між  Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в 

                                                           
23

 Договір між Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах 

від 21.05.2004 р. // URL: http:// www. rada.kiev.ua. 
24

 Угода між Україною та Грецькою Республікою про правову допомогу в цивільних справах 

від 2.07.2002 р. // URL: http:// www. rada.kiev.ua. 
25

 Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993. – Зібрання чинних міжнародних договорів 

України. 2006. № 5. Кн. 1. С. 504. 
26

 Угода між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в 

цивільних справах від 23.11.2000. – Офіційний вісник України. 14.05.2004. № 17. С. 409. 
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цивільних справах
27

 і ст. 21 Договору між Україною та Чеською Республікою про 

правову допомогу в цивільних справах
28

, якщо тотожні справи було порушено в  

установах юстиції обох Договірних сторін, компетенцію котрих встановлює 

Договір, то установа юстиції, яка порушила справу пізніше, залишає її без 

розгляду.  

По-четверте, жоден із цих договорів України не передбачає механізму 

виконання судових рішень, які ухвалюються у справах про повернення дітей, 

яких було незаконно вивезено за кордон. Водночас це специфічна, дуже 

поширена у судовій практиці України категорія справ.   

Слід зазначити, що в державах ЄС, на відміну від України, двосторонні 

договори про правову допомогу посідають незначне місце в системі тих правових 

актів, за допомогою яких здійснюється регулювання міжнародних цивільних 

процесуальних відносин. Як правило, такі договори зберігають чинність лише у 

відносинах держав ЄС із країнами Східної Європи та державами – колишніми 

колоніями.  

Провідна роль у регулюванні процесуальних відносин за участю іноземних 

осіб повинна належати все ж таки багатостороннім договорам. З-поміж усіх 

міжнародних організацій, під егідою яких відбувається уніфікація норм 

міжнародного приватного права, найбільшу увагу питанням міжнародного 

правового захисту сім’ї і дітей приділяє Гаазька Конференція з міжнародного 

приватного права
29

. Сьогодні у світі діє низка конвенцій, які в юридичних колах 

охоплюються терміном «Гаазькі дитячі конвенції» (Hague Children’s Conventions): 

1. Гаазька конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, 

виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів 

захисту дітей 1996 р. (надалі – «Гаазька конвенція про батьківську 

                                                           
27

 Договір між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних справах 

від 10.04.2000. – Офіційний вісник України. 09.04.2004. № 12. Том 2. С. 437. 
28

 Договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах 

від 28.05.2001. – Офіційний вісник України. 16.08.2006. № 31. С. 502. 
29

 Черняк Ю. В. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу в рамках Гаазьких 

«дитячих» конвенцій. Нариси з міжнародного приватного права. Вип. 3 / за ред. А. С. 

Довгерта, О. М. Бірюкова. К.: Алерта, 2014. 324 с. – С. 292-310. 
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відповідальність 1996 р.»).
30

 Ця конвенція у відносинах між Договірними 

Державами замінила Гаазьку конвенцію про опіку над неповнолітніми 1902 р. і 

Гаазьку конвенцію про повноваження органів та право, що застосовується до 

захисту неповнолітніх 1961 р.  

2. Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дитини 1980 р.
31

 

3. Гаазька конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших 

видів сімейного утримання 2007 р.
32

, яка у відносинах між Договірними 

Державами замінює Гаазьку конвенцію про визнання і виконання рішень 

стосовно зобов’язань про утримання 1973 р. 

4. Гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво у сфері 

міждержавного усиновлення 1993 р.
33

.  

Україна є учасницею Гаазької конвенції про визнання і виконання рішень 

стосовно зобов’язань про утримання 1973 р.
34

, Гаазької конвенції про цивільно-

правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р.
35

, Гаазької конвенції про 

батьківську відповідальність 1996 р.
36

 та Гаазької конвенції про міжнародне 

стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 р.
37

  

                                                           
30

 Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-

operation in respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children – URL: // 

http://www.hcch.net. 
31

 Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction – URL: // 

http://www.hcch.net. 
32

 Convention of 27 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms 

of Family Maintenance – URL: // http://www.hcch.net. 
33

 The Hague Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of 

Intercountry Adoption – URL: // http://www.hcch.net. 
34

 ЗУ від 14.09.2006 «Про приєднання України до Конвенції про визнання і виконання рішень 

стосовно зобов’язань про утримання» // ВВР від 15.06.2007, № 24. 
35

 ЗУ від 11.01.2006 Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей // ВВР, 2006, № 43. 
36

 ЗУ від 14.09.2006 «Про приєднання України до Конвенції про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та 

заходів захисту дітей» // ВВР, 2006, № 43, ст. 417. 
37

 ЗУ від 11.01.2013 Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та 

інших видів сімейного утримання // УК від 20.02.2013, № 34. 
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Враховуючи цілі, зміст та структуру Гаазьких дитячих конвенцій, їх можна 

визначити таким чином: це конвенції, підготовлені під егідою Гаазької 

Конференції з міжнародного приватного права, які уніфікують колізійні норми 

сімейного права, а також процесуальні норми, що застосовуються при вирішенні 

міжнародних сімейних спорів, передовсім стосовно дитини. Хоча, задля 

справедливості, слід одразу зазначити, що Гаазькі конвенції 1973 р. і 2007 р. 

стосуються вирішення спорів про стягнення аліментів не лише на користь 

дитини, але й інших членів сім’ї. Ще одним прикладом універсальної уніфікації 

процесуальних норм з вирішення сімейних спорів є Гаазька конвенція про 

визнання розлучень і окремого проживання подружжя 1970 р.
38

 Ця конвенція не 

має безпосереднього стосунку до міжнародного захисту дітей, однак регулює 

питання міжнародної підсудності та визнання і виконання судових рішень у таких 

категоріях міжнародних сімейних спорів, як розірвання шлюбу та встановлення 

режиму окремого проживання подружжя. Істотною особливістю всіх 

перерахованих Гаазьких конвенцій є те, що вони уніфікують норми одразу 

декількох інститутів міжнародного цивільного процесу: а) міжнародної 

підсудності; б) визнання і виконання іноземних судових рішень; в) судового 

співробітництва.  

Узагалі досвід Гаазької конференції з міжнародного приватного права 

свідчить про те, що норми інституту міжнародної підсудності та інституту 

визнання й виконання іноземних судових рішень уніфікувати складно. 

Наприклад, Гаазька всесвітня конвенція про міжнародну підсудність та визнання і 

виконання іноземних судових рішень у цивільних і торговельних справах дотепер 

залишається у статусі проекту
39

. Держави-члени Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права одностайно погоджуються з тим, що така 

                                                           
38

 Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations of 06 January of 1970. – URL: // 

http://www.hcch.net 
39

 Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in 

Civil and Commercial Matters of 30 October 1999, amended version (Hague Conference on Private 

International Law) // Yearbook of Private International Law, Vol. 2 (2000). – Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 2000. – P.221-239. 
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конвенція обов’язково має бути прийнята, однак ціла низка питань, які 

стосуються сфери застосування та окремих положень конвенції, наразі 

залишаються дискусійними. У зв’язку з цим, варто ще раз підкреслити, що саме у 

сфері міжнародних сімейних спорів і міжнародного захисту прав дитини Гаазькій 

конференції з міжнародного приватного права вдалося реалізувати те завдання, 

яке поки що залишається нездійсненним у сфері цивільних і торговельних спорів.  

Положення Гаазьких дитячих конвенцій поряд із практикою ECHR 

відтворюють плідну співпрацю Гаазької конференції з міжнародного приватного 

права, ООН та Ради Європи. Так, преамбула Гаазької конвенції 2007 р. наводить 

положення статей 3 і 27 Конвенції про права дитини 1989 р., а у преамбулі 

Гаазької конвенції 1996 р. вказується на те, що держави підписують цю 

конвенцію, бажаючи запровадити спільні положення, «… беручи до уваги 

Конвенцію ООН про права дитини…». З іншого боку, ECHR перевіряє 

правильність застосування національними судами Гаазьких дитячих конвенцій і, 

у першу чергу, Гаазької конвенції 1980 р. Подібна перевірка відбувається при 

розгляді ECHR скарг про порушення національними судами держави статей 6 і 8 

Європейської конвенції 1950 р. У справі Neulinger and Shuruk v. Switzerland 

ECHR: а) вказав на необхідність гармонійного застосування при вирішенні 

цивільних справ про міжнародне викрадення дітей положень Гаазької конвенції 

1980 р., статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини 1950 р. та 

Європейської конвенції про права дитини 1989 р. (п. 132); б) підкреслив, що у цій 

категорії справ має бути забезпечено справедливий баланс між конкуруючими 

інтересами дитини та її батьків, при цьому першочергової уваги потребують саме 

інтереси найкращі інтереси дитини; та в) чітко визначив свою компетенцію 

перевіряти процедуру розгляду національним судом спору стосовно дитини, 

зокрема те, чи були дотримані національним судом при застосовуванні і 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


53 
 

тлумаченні положень Гаазької конвенції 1980 ті гарантії, які передбачено ст. 8 

Європейської конвенції 1950 р. (п. 133)
40

.  

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що Європейська конвенція з 

прав людини 1950 р. і практика ECHR визнані джерелом права України на 

законодавчому рівні
41

, надалі ми неодноразово будемо звертатися до позиції, 

висловленої в рішеннях цього юрисдикційного органу.  

 

Підрозділ 1.2. . Ретроспектива уніфікації норм міжнародного цивільного 

процесу на рівні регламентів Європейського Союзу з сімейно-правових 

спорів 

 

Майже через сторіччя з часу прийняття перших Гаазьких конвенцій з питань 

міжнародного цивільного процесу ЄС врегулював більшість питань, які 

охоплюються предметною сферою Гаазьких конвенцій, у своїх власних правових 

актах. Як наслідок, на сьогодні ЄС має свою самостійну уніфіковану систему 

джерел міжнародного цивільного процесу. У європейській юридичній літературі 

упродовж 2000-х років розвинуто тезу про формування у рамках європейського 

права самостійної сфери права – європейського цивільного процесуального права, 

яке характеризується значним обсягом нормативно-правового матеріалу і 

специфікою регулювання
42

.  

                                                           
40

 Neulinger and Shuruk v. Switzerland (Application no. 41615/07). Judgment of July 6, 2010. – URL: 

http://www.aimjf.org/storage/www.aimjf.org/Jurisprudence CEDU/CASE OF NEULINGER AND 

SHURUK v SWITZERLAND.pdf 
41

 Стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

Суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р. // ВВР від 28.07.2006, № 30, ст. 260. 
42

 Freudenthal M. The Future of European Civil Procedure, vol 7.5. ELECTRONIC. JOURNAL OF 

COMPARATIVE LAW, (December 2003), http://www.ejcl.org/ejcl/75/art75-6.html; Gottwald P. 

Comparative Civil Procedure // Ritsumeikan Law Review. 2005. № 22. – P. 23-35; Корнелис 

Хендрик ван Рее. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе. – Европейский 

гражданский процесс и исполнительное производство: Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, 25 марта 2011 г. / Отв.ред. Д.Х. Валеев. – М.: Статут, 2012. – 335 с. – С. 8-25; 

Storme Marcel. A Single Civil Procedure for Europe : A Cathedral Builders’ Dream // Ritsumeikan 

Law Review No. 22, 2005. – P. 87-100; Kramer Xandra E. (Erasmus University Rotterdam, The 
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Потрібно відзначити, що співробітництво держав у сфері права було 

визначено як одне з основних завдань ЄС ще в Договорі про Європейський Союз, 

укладеному 1992 р. у м. Маастрихт
43

. Водночас 6-й Розділ цього Договору 

передбачав співпрацю між судами держав-членів виключно у кримінальних 

справах, залишаючи таким чином поза увагою сферу цивільного судочинства. 

Вказаний недолік було усунуто в Амстердамському Договорі 1997 р., стаття 61 

якого прямо вказала на необхідність правового співробітництва у сфері 

цивільного процесу «задля досягнення прогресу у сфері свободи, безпеки і 

справедливості»
44

. Також саме цей Договір визначив у ст. 65 конкретні засоби 

реалізації цієї цілі, а саме: 1) вдосконалення та спрощення системи вручення 

документів; 2) визначення механізму надання правової допомоги щодо зібрання 

доказів у цивільних справах; 3) встановлення уніфікованих правил визначення 

міжнародної підсудності та визнання й виконання судових рішень. Саме від часу 

набуття чинності у 1999 р. Амстердамським Договором європейське цивільне 

процесуальне право почало стрімко розвиватися. До того в рамках ЄС було 

прийнято лише дві конвенції з питань міжнародного цивільного процесу – 

Конвенцію про міжнародну підсудність, визнання і виконання судових рішень з 

цивільних і торговельних справ, прийняту у 1968 р., з остаточними змінами у 

1996 р.
45

, та Конвенцію про міжнародну підсудність, визнання і виконання 

судових рішень у сімейно-шлюбних справах
46

. Правова основа для розвитку 

                                                                                                                                                                                                      

Netherlands). Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe. – Published in: M. 

Storme (ed.), Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation, Maklu: Antwerpen/Apeldoorn, 

2003. ISBN: 90-6215-881-1, p. 305-319; Biavati Paolo. Is Flexibility a Way to the Harmonization of 

Civil Procedural Law in Europe ? – Essays on transnational and comparative civil procedure (a cura di 

Federico Carpi-Michele Angelo Lupoi). – G.Giappichelli Editore, Torino, 2001. – P. 85-104. – 284 p. 
43

 Договір про Євросоюз від 7.02.1992 р. – OJ of the European Union, 1992. – C191. – P. 1-110. 
44

 Амстердамський договір про внесення змін до Договору про Євросоюз, Договору про 

заснування ЄС від 02.10.1997, з додатками – OJ of the European Union, 1997. – C340. – P. 173-

306. 
45

 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial 

matters of 27 September 1968 // Official Journal L 299, 31/12/1972 P. 0032 – 0042. 
46

 Brussels Convention of 28 May 1998 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of 

Judgments in Matrimonial Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International Law, 

Vol. 1 (1999). – Kluwer Law International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. – P.299-318. 
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європейського цивільного процесу, запроваджена Амстердамським договором, 

була посилена Гаазькою Програмою 2005 року, яка в Розділі 3 «Зміцнення 

справедливості» поклала на держави-члени ЄС зобов’язання спростити доступ до 

правосуддя, розвинути судове співробітництво, усунути перешкоди для визнання 

й виконання судових рішень у цивільних справах
47

. Окрему увагу Гаазька 

Програма 2005 року приділила цивільному судочинству з розгляду саме сімейних 

спорів. Так, відповідно до п. 3.4.1. програми, «цивільне право, у т.ч. сімейне 

право, стосується громадян у їх щоденному житті, і тому Рада ЄС визнає за 

необхідне продовжувати розвивати судове співробітництва у цих справах». 

Одним із пріоритетних напрямів розвитку права ЄС було визначено взаємне 

визнання та виконання судових рішень, що передбачало у т.ч. підготовку 

регламенту про визнання і виконання рішень у справах, що випливають із 

зобов’язань про утримання, а також Зеленої книги про колізійне право, 

юрисдикцію та визнання і виконання у сфері режиму власності подружжя. Надалі 

Стокгольмська Програма 2009 р. наголосила на необхідності захисту прав дітей 

(п. 2.3.2.), важливості застосуванні наявних правових інструментів ЄС, активної 

участі у роботі Гаазької Конференції з міжнародного приватного права, 

підписання угод із третіми державами (п. 3.5.1., п. 7.4.), поставила за мету 

подальший розвиток європейського цивільного процесу – у т.ч. шляхом 

скасування екзекватури (п. 3.3.2.)
48

. Угода про функціонування Європейського 

Союзу (TFEU) 2007 р., яка набула чинності  з 1 грудня 2009 р., конкретизувала 

коло тих питань, які мають бути врегульовані в актах ЄС з метою «розвитку 

судового співробітництва у цивільних справах з міжнародною складовою» (ст. 65, 

ст. 67). Це взаємне визнання й виконання в державах-членах ЄС судових рішень 

та рішень у справах, вирішених у позасудовий спосіб; міжкордонне вручення 

судових і позасудових документів; узгодження колізійного законодавства держав-

членів із правилами підсудності; співробітництво щодо отримання доказів; 

                                                           
47

 The Hague Programme: Strengthening freedom, security and justice in the European Union (2005/C 

53/01) // OJ of the EU, C 53/1. 
48

 The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens (2010) // 

OJ of the EU. – C 115 of 4.5.2010. 
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доступ до правосуддя; усунення перешкод до нормального функціонування 

цивільного процесу, якщо необхідно – через узгодження правил цивільного 

процесу, які діють у державах-членах; розвиток альтернативних способів 

вирішення спорів; підтримка у підготовці штату судів
49

.  

Формування європейського цивільного процесу було б неможливим без 

наукових проектів із гармонізації та уніфікації цивільного процесу в Європі. 

Натхненником ідеї гармонізації цивільного процесуального законодавства 

держав-членів ЄС і створення єдиного модельного цивільного процесуального 

кодексу Європи став професор М. Сторме (M. Storme), засновник Міжнародної 

Асоціації Процесуального Права (IAPL). Уперше на міжнародному рівні 

пропозицію щодо підготовки такого кодексу було висловлено на Всесвітньому 

Конгресі IAPL (1977 р., м. Гент), а робочу групу для розробки кодексу було 

створено у1987 р. На той час, як зазначив сам М.Сторме, на рівні Європи діяло 

лише два уніфікованих міжнародних актів з питань процесу – Європейська 

конвенція про захист прав людини 1950 р. і Брюссельська конвенція про 

міжнародну підсудність та визнання і виконання судових рішень з цивільних і 

торговельних справ 1968 р.
50

 Упродовж 1987–1994 років під керівництвом 

М. Сторме було підготовлено декілька статей, у яких обґрунтовувалася 

необхідність гармонізації процесуального права в Європі та визначалися 

найбільш важливі питання, яких вона має торкнутися. Статті було 

систематизовано у праці «Approximation of Judiciary Law in the European Union» 

(«Зближення судового права в Європейському Союзі»)
51

. Звичайно, це був 

академічний проект, і, як відзначають європейські дослідники, упродовж перших 
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 Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the 

European Union, signed on 13 December 2007. – OJ of the EU, 2012. – C 326. – P. 0001 – 0390. 
50

 Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders’ Dream // Ritsumeikan Law 

Review No. 22, 2005. – P. 87-100. – P. 88. 
51

 Storme M. Approximation of Judiciary Law in the European Union / Storme M. ; Rapprochement du 

Droit Judiciaire de l’Union europeenne. – Kluwer ; Dordrecht, 1994. – 225 p. 
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п’яти років до нього не було прикуто забагато уваги
52

, більше того, його було 

піддано серйозній критиці
53

.  

Ще на початку 1990-х років, після підписання Договору про ЄС, було 

визначено п’ять можливих моделей майбутнього розвитку Європейського 

цивільного процесуального права: I – створення Європейського кодексу 

цивільного процесу, який би поширив дію на національні суди всіх держав-членів 

ЄС; II – збереження «національної багатоманітності», що означає вільну 

конкуренцію між національними процесуальними системами, із їх обмеженою та 

поступовою гармонізацією; III – т.зв. «модель США» або «шлях за двома 

паралельними напрямами», що передбачає функціонування процесуального права 

кожної держави-члена ЄС поряд із «федеральною» Європейською судовою 

системою; IV – спільна єдина правова основа, яка надалі розбудовуватиметься 

кожною державою-членом ЄС; V – прийняття модельних законів, подібних до 

тих, що були прийняті UNCITRAL стосовно арбітражу, або модельного кодексу 

цивільного процесу для країн Латинської Америки
54

. Слід зауважити, що жодна з 

указаних моделей не є виключною, вони можуть співіснувати. Аналіз актів 
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 Freudenthal M. The Future of European Civil Procedure, vol 7.5 ELECTRONIC. JOURNAL OF 

COMPARATIVE LAW, (December 2003), <http://www.ejcl.org/ejcl/75/art75-6.html> 
53

 К.Х.ван Рее. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе. – Европейский 

гражданский процесс и исполнительное производство: Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, 25 марта 2011 г. / Отв.ред. Д.Х. Валеев. – М.: Статут, 2012. – 335 с. – С. 8-31. – 

С. 19. 
54

 Codigo Procesal Civil Modelo para Iberoamerica 1988 р. Цей кодекс було підготовлено 

Американським інститутом процесуального права, заснованим у Монтевідео на Першій 

Латиноамериканській конференції із процесуального права в 1957 року. Хоча цей кодекс не 

набув обов’язкової сили, він виступає моделлю для реформ у процесуальному праві в 

Латинській Америці, зокрема, одним з перших прикладів його впливу є Codigo General del 

Proceso 1989 р. Уругваю). [Gergard Walter, Fridolin M.R.Walther. International litigation: past 

experience and future perspectives. – Essays on transnational and comparative civil procedure. – 

G.Giappichelli Editore, Torino, 2001. – P. 155-198. – 284 p.]. 

* Український переклад терміна «Регламент» зроблено грунтуючись на текстах держав ЄС 

французькою мовою, у яких використовується термін «Reglament». У німецькомовних текстах 

використовується термін «Verordnung», у англомовних – «Regulation», який можна перекласти 

як «Постанова». З метою досягнення одноманітності застосовуємо надалі в роботі термін 

«Регламент». 
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європейського цивільного процесу в історичному аспекті дозволяє зробити 

висновок, що на різних етапах його формування було застосовано різні моделі. 

Так, оцінюючи ситуацію станом на 1991 р., можна стверджувати, що європейське 

цивільне процесуальне право розвивалося, поза сумнівом, за другою моделлю: 

було збережено національне правове розмаїття, однак вже було визначено певні 

спільні правила міжнародної підсудності та виконання судових рішень держав-

членів, завдяки прийняттю у 1968 р. Брюссельської конвенції про міжнародну 

підсудність та визнання і виконання судових рішень у цивільних і торговельних 

справах. Ставлення до планів гармонізувати цивільний процес в Європі суттєво 

змінилося в бік схвалення після набуття чинності Амстердамською Угодою 

1999 р. Саме відтоді ЄС почав рухатися, принаймні частково, у бік єдиного 

правового регулювання, передбаченого першою моделлю розвитку європейського 

цивільного процесу. Такий висновок підтверджується ст. 65 Амстердамської 

угоди, ухваленими після неї директивами і регламентами*, а також рішеннями 

ECJ. Отже, красномовним свідченням того, що ідеї М. Сторме та очолюваної ним 

групи правознавців про гармонізацію та уніфікацію цивільного процесу в Європі 

отримали втілення, є розвиток права ЄС за останні 15 років, що засвідчує 

прийняття низки регламентів та директив ЄС з різних аспектів цивільного 

процесу. Як зазначив сам учений, «уніфікація цивільного процесу в ЄС вже не є 

мрією, проте вона все ще залишається далекою від завершення»
55

. Успішна 

гармонізація та уніфікація цивільного процесу в Європі надихнула на досягнення 

гармонізації у глобальному масштабі. Як зазначив професор університету 

м. Маастрихт (Нідерланди) К.Х.ван Рее, одним із досягнень групи М. Сторме є те, 

що питання про можливості, переваги та недоліки гармонізації процесуального 

права стало предметом обговорення і «джерелом натхнення для інших проектів, 

зокрема, проекту, ініційованого ALI, а згодом і авторами документа UNIDROIT, 
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 Storme M. A. Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral Builders’ Dream // Ritsumeikan Law 

Review No. 22, 2005. – P. 87-100. – P. 100. 
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тобто Принципів міжнародного цивільного процесу
56

. Значний вплив досліджень 

групи професора М. Сторме на Принципи та Правила міжнародного цивільного 

процесу ALI/UNIDROIT підкреслювали і самі автори цього міжнародного 

правового документа
57

.У свою чергу, Принципи і Правила міжнародного 

цивільного процесу, прийняті ALI/UNIDROIT у 2006 р., вплинули на подальше 

реформування процесуального законодавства держав Європи. Так, у 2013 році 

ELI і UNIDROI домовилися про співпрацю з метою адаптації Принципів 

міжнародного цивільного процесу з європейської точки зору і розвитку 

європейських правил цивільного судочинства, а саме: з урахуванням положень 

Європейської конвенції 1950 р., Хартії Європейського Союзу про основні права 

2000 р., загальних правових традицій європейських держав і роботи комісії 

М.Сторме.  

Сучасний Європейський цивільний процес включає велику кількість актів, 

які, залежно від предмета регулювання, пропонуємо класифікувати на три групи:  

I група – акти, які стосуються міжнародної підсудності, визнання і виконання 

судових рішень, а також співробітництва у сфері міжнародного цивільного 

процесу: Регламент № 44/2001 про міжнародну підсудність та визнання і 

виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах (Регламент 

Брюссель I/ Brussels I Regulation)
58

, Регламент № 1346/2000 про справи про 

банкрутство (Регламент про банкрутство / Insolvency Regulation)
59

, Регламент 

№ 1393/2007 про вручення у державах-членах ЄС судових і несудових документів 
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 К.Х.ван Рее. Гармонизация гражданского процесса в глобальном масштабе. – Европейский 

гражданский процесс и исполнительное производство: Сборник материалов Международной 

научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 

университет, 25 марта 2011 г. / Отв.ред. Д.Х. Валеев. – М.: Статут, 2012. – 335 с. – С. 8-25. – 

С. 20. 
57

 Hazard Geoffrey C., Taruffo Jr. & Michele, Reporters. ALI/UNIDROIT Principles of Transnational 

Civil Procedure. Introduction. ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure. – 

Cambridge University Press, 2006. – 177 p. 
58

 Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and 

enforcement of judgments in civil and commercial matters // OJ of the EU,16.01.2001, P. 0001-0023. 
59

 Council regulation (EC) No 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency proceedings // OJ L 160, 

30.6.2000, p. 1–18.  
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у цивільних і торговельних справах (Регламент про вручення документів / Service 

Regulation)
60

, Регламент № 1206/2001 про співробітництво між судами Держав-

членів ЄС щодо одержання доказів у цивільних і торговельних справах 

(Регламент про докази / Evidence Regulation)
61

. 

Невід’ємна складова цієї групи актів ЄС – це регламенти, які уніфікують  

норми міжнародної підсудності, визнання і виконання судових рішень, а також 

співробітництва у сфері міжнародних сімейних спорів. Процес уніфікації норм 

цивільного процесу в рамках ЄС не залишав осторонь питання, пов’язані із 

сімейно-правовими спорами. Уже перший уніфікований акт ЄС із питань 

цивільного процесу (Брюссельська конвенція 1968 р.) встановлював правила 

міжнародної спеціальної підсудності однієї з найпоширеніших категорій 

міжнародних сімейних справ – справ про стягнення аліментів (ст. 5 (ч. 2)). 

Водночас із предметної сфери застосування конвенції вилучалися всі інші 

категорії майнових спорів подружжя, а також справи про сімейно-правовий 

статус фізичних осіб (ст. 1 (ч.2)). Основну причину такої обмеженої уніфікації 

норм міжнародного цивільного процесу в ЄС пов’язували із суттєвими 

розбіжностями у внутрішньому законодавстві держав-членів ЄЕС щодо 

врегулювання сімейних відносин. Саме тому, на думку розробників 

Брюссельської конвенції 1968 р., поширення предметної сфери конвенції на всі 

категорії спорів, що випливають із сімейних відносин, завадило б її ефективності. 

Професор М. Янтера-Яреборг у такий спосіб охарактеризувала ситуацію, що 

склалася наприкінці 90-х років XX ст. у Європейському співтоваристві щодо 

регулювання міжнародних сімейних відносин: «наразі декілька держав-членів 

неспроможні і не бажають визнавати іноземні розлучення – і, як наслідок, нові 

шлюби. Це спричиняє серйозні правові і соціальні незручності для осіб, що 
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 Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 November 

2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or 

commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No 1348/2000 // 

OJ L 324, 10.12.2007, p. 79-120. 
61

 Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the 

Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters // OJ L 174, 27.6.2001, p. 1-

24. 
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створює загрозу для вільного руху осіб у Європейському Союзі. … сфера 

сімейного права також потребує спільних дій»
62

.. Зауважимо, що упродовж 

останніх двох десятиліть ЄС, враховуючи приписи ст. 61, ст. 65 Амстердамського 

Договору 1997 р., Гаазької Програми 2004 р. і Стокгольмської Програми 2010 р., 

доклав чимало зусиль задля уніфікації норм, які регулюють сімейні відносини з 

«іноземним» елементом та судовий порядок вирішення спорів, що випливають із 

цих відносин. На початку 1990-х Європейська Комісія підтримала ініціативу 

щодо розширення сфери Брюссельської конвенції про міжнародну підсудність і 

визнання та виконання судових рішень із цивільних і торговельних справ 1968 р. 

за рахунок питань, які стосуються судового вирішення сімейних справ і, 

насамперед, справ про розірвання шлюбу. Як наслідок, у 1993 р. було створено 

Робочу групу, яка згодом підготувала проект конвенції про міжнародну 

підсудність та визнання і виконання судових рішень у шлюбно-сімейних справах, 

узявши за основу Брюссельську конвенцію 1968 р. За ініціативою Франції та 

Іспанії проект конвенції було доповнено положеннями, що стосувалися спорів 

про батьківську відповідальність, які виникають під час розгляду шлюбно-

сімейних справ між батьками дитини. 28 травня 1998 р. держави-члени ЄЕС 

прийняли Брюссельську конвенцію про міжнародну підсудність та визнання і 

виконання судових рішень із сімейних справ. Брюссельська конвенція 1998 р. так 

і не набула чинності, однак факт її підписання, безперечно, мав важливе 

історичне значення, позаяк це засвідчило те, що «сімейно-правові справи 

розглядаються як важлива складова Європейської інтеграції, а також те, що 

держави-члени ЄС, незважаючи на суттєві розбіжності у внутрішньому та 

міжнародному сімейному праві, спроможні домовитися щодо уніфікованих норм, 

які стосуються транскордонних ситуацій»
63

. Сама ж Рада ЄС визначила 
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 Jantera-Jareborg Maarit. Marriage Dissolution in an Integrated Europe. The 1998 European Union 

Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 

Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International Law, Vol. 1 (1999). Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. P. 1-2. – P. 1. 
63

 Jantera-Jareborg Maarit. Marriage Dissolution in an Integrated Europe. The 1998 European Union 

Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 
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підписання Брюссельської конвенції 1998 р. як «прорив – імовірно, найбільший з 

часів вступу в силу Маастрихтської Угоди – у створенні Європейського 

правового простору для відчутної користі людей Європи»
64

. Брюссельська 

конвенція 1998 р. стала основою Регламенту ЄС № 1347/2000 від 9 травня 2000 р. 

про міжнародну підсудність, визнання та виконання судових рішень у шлюбно-

сімейних справах та у справах стосовно батьківської відповідальності (Регламент 

Брюссель II)
65

, який з 1 березня 2005 р. замінено на Регламент № 2201/2003 від 27 

листопада 2003 р. про міжнародну підсудність, визнання та виконання судових 

рішень у шлюбно-сімейних справах та у справах стосовно батьківської 

відповідальності (надалі – Регламент Brussels IIbis)
66

. У 2004 р. Європейська 

Комісія опублікувала Зелену Книгу «Зобов’язання з утримання»
67

. У 2005 р. 

Європейська Комісія ухвалила пропозицію щодо Регламенту ЄС про міжнародну 

підсудність, застосовуване право, визнання та виконання рішень та 

співробітництво у справах, що стосуються зобов’язань з утримання
68

. Цей 

Регламент було прийнято 18 грудня 2008 р.
69

, і він набув чинності 30.01.2009 р. 

                                                                                                                                                                                                      

Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International Law, Vol. 1 (1999). Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. P. 1-2. – P. 1. 
64

 Council of the European Union, General Secretariat, Press Release, 8853/98 (Press 167) of Justice 

and Home Affairs Council Meeting of 28 May 1998. 
65

 Черняк Ю. Від Брюссельської Конвенції 1998 р. до Регламенту ЄС Brussels II: шлях 

європейської уніфікації норм міжнародної підсудності справ зі спорів про батьківську 

відповідальність. Європейське право: наук. – практ. журн. Видавець – редакція журналу «Право 

України». 2012. № 2–4. С. 226-235. 
66

 Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the 

recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental 

responsibility, repealing Regulation (EC) No 1347/2000 // OJ of the European Union. – L 338, Vol. 

46, 23 December 2003. – P. 1-29. 
67

 European Commission, Green Paper - Maintenance obligations. COM (2004) 254 final. 
68

 Proposal for a Council Regulation on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement 

of Decisions and Cooperation in Matters relating to Maintenance Obligations, 15.11.2005. – COM 

(2005) 649. 
69

 Council Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, 

recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance 

obligations // OJ of the EU, L 7, 10.1.2009. – P. 1–79. 
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Як наслідок, нова редакція регламенту Brussels I 
70

 (Регламент№ 1215/2012 від 

12.12.2012) уже не містить норм, що стосуються справ про міжнародне стягнення 

аліментів. У 2016 році прийнято регламенти ЄС, які уніфікують норми про 

юрисдикцію, застосовуване право, визнання і виконання рішень про режим 

власності подружжя та режим власності зареєстрованого партнерства
71

. Цим 

регламентам передувала Зелена книга і Пропозиція про колізійне право у справах, 

які стосуються режиму власності подружжя, включаючи питання юрисдикції та 

взаємного визнання
72

. Таким чином, для характеристики сучасного стану 

уніфікації в ЄС процесуальних норм з вирішення міжнародних сімейних спорів 

доречно процитувати ще одного європейського вченого: «Враховуючи те, що 

сімейне право раніше не було предметом інтересу Європейського Співтовариства, 

яке концентрувало увагу на економічних питаннях, розвиток сімейного права в 

ЄС упродовж останніх років дійсно вражає. Ситуація повної відсутності 

положень з сімейного права кардинально змінилася за доволі короткий проміжок 

часу – спочатку Регламент 1347/2000, потім Регламент 2201/2003»
73

.  

II група – акти, які запроваджують спрощену процедуру розгляду деяких 

категорій спорів та спрощену процедуру визнання іноземних судових рішень. У 

європейській літературі ці акти кваліфікуються, як «акти, які виходять за межі 

                                                           
70

 Council Regulation (EC) No 1215/2012 of 12 December 2012  on jurisdiction and the recognition 

and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast) // OJ of the EU, 20.12.2012, L 

351/1. 
71 Council Regulation (EU) No 2016/1103 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the 

area of jurisdiction, applicable law and the recognition and nforcement of decisions in matters of 

matrimonial property regimes // OJ of the EU, 8.7.2016, L 183/1; Council Regulation (EC) No 

2016/1104 of 24 June 2016 implementing enhanced cooperation in the area of jurisdiction, applicable 

law and the recognition and enforcement of decisions in matters of the property consequences of 

registered partnerships // OJ of the EU, 8.7.2016, L 183/30. 
72

 European Commission, Green Paper on «conflict of laws in matters concerning matrimonial 

property regimes, including the question of juris-n and mutual recognition» (Brussels, July 17, 2006, 

COM(2006) 400 final); Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law and 

the recognition and enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes (Brussels, 

16.03.2011, COM(2011) 126/2. 
73

 Borrás Alegría. From Brussels II to Brussels IIbis and Further. – Brusselss II bis. Its Impact and 

Application in the Member States. Editors: K. Boele-Woelki, Christina González Beilfuss. – 

Intersentia: Oxford-Antwerpen, 2007. – 324 p. – P.3. 
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традиційних форм співробітництва у міжнародних цивільних справах, містять 

певний інноваційний припис або більш глибоко регулюють питання, порушені 

попередніми актами ЄС»
74

. Такими актами є: Регламент № 805/2004 про 

Європейський виконавчий лист з безспірних позовів
75

; Регламент № 1896/2006 

про створення виконавчого листа для здійснення грошових платежів
76

, Регламент 

№ 861/2007 про заснування європейської процедури позовів на невелику суму
77

, 

Директива 2008/52/ЕС з певних аспектів медіації у цивільних і торговельних 

справах
78

. 

III група – акти, які конкретизують порядок співробітництва між суддями 

національних судів держав-членів ЄС при вирішенні міжнародних цивільних 

спорів. На противагу попереднім двом групам, ці акти ЄС стосуються не стільки 

сторін справи, скільки суддів. Основним у цій групі є Рішення Ради ЄС 

№ 2001/470/EC від 28.05.2001 р. про створення Європейської мережі судової 

взаємодопомоги в цивільних і торговельних справах
79

. 

Підсумовуючи сказане вище, визначимо низку загальних тенденцій розвитку 

сучасного правового регулювання міжнародного цивільного процесу з вирішення 

сімейних спорів: а) на рівні Гаазьких конвенцій відбулася уніфікація норм 

інститутів міжнародної підсудності, визнання й виконання іноземних судових 

рішень та судового співробітництва; б) ці конвенції супроводжуються, по-перше, 

                                                           
74

 Frände Dan, Liukkunen Ulla, Sankari Suvi, Storskrubb Eva, Pia Letto-Vanamo. In the Footsteps of 

Tampere. Justice in the European Union. – Institute of International Economic Law. Helsinki 2006. – 

P. 3-4. 
75

 Council Regulation (EC) No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of April 21, 

2004, creating a European Enforcement Order for uncontested claims // OJ of the EU, L 143, 30 April 

2004. – P. 15-39. 
76

 Regulation (EC) No 1896/2006 of the European Parliament and of the Council of 

12 December 2006 creating a European order for payment procedure // OJ of the EU, L 399, 

30.12.2006. – P. 1-32. 
77

 Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 

establishing a European Small Claims Procedure // OJ of the EU, L 199, 31.7.2007. – P. 1-22. 
78

 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain 

aspects of mediation in civil and commercial matters // OJ of the EU, L 136, 24.5.2008. – P. 3-8. 
79

 Council Decision of 28 May 2001 establishing a European Judicial Network in civil and commercial 

matters // OJ of the EU, L 174, 27.6.2001. – P. 25-31. 
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двосторонніми договорами України про правову допомогу, для яких, однак, є 

характерними розбіжності щодо регулювання одних і тих самих питань 

міжнародного цивільного процесу, а, по-друге, двома Європейськими 

конвенціями – Конвенцією про визнання та виконання рішень стосовно опіки над 

дітьми і про поновлення опіки над дітьми 1980 р. та Конвенцією про контакт з 

дітьми 2005 р., які, однак, не стали дуже важливими на практиці; в) паралельно з 

універсальною відбувається успішна регіональна уніфікація норм цивільного 

процесу, підтвердженням чого є численні регламенти і директиви ЄС; г) процес 

уніфікації перебуває під безпосереднім впливом положень Європейської 

конвенції 1950 р., практики ECHR, актів м’якого права та доктрини.  

 

Підрозділ 1.3. Сучасний стан та основні перспективні напрями наукових 

досліджень Гаазьких дитячих конвенцій і регламентів Європейського Союзу, 

які уніфікують процесуальні норми 

 

В українській правовій науці найбільше уваги з-поміж усіх джерел 

міжнародного цивільного процесу приділено договорам про правову допомогу. 

Вчені, які досліджували цю сферу права, – зокрема, О.Г. Дріжчана, Є.В. Гусєв, 

Г.В. Галущенко, О.І. Євтушенко, робили основний акцент на аналізі тих 

договорів про правову допомогу, які було укладено ще за часів Радянського 

Союзу, і переважно розглядали норми лише одного інституту міжнародного 

цивільного процесу – визнання та виконання іноземних судових рішень. Сучасне 

комплексне дослідження норм всіх двосторонніх договорів України про правову 

допомогу у цивільних справах і Конвенції СНД про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р. як прикладу 

регіональної уніфікації процесуальних норм здійснено Г.А. Ціратом
80

.  

                                                           
80

 Цірат Г.А. Правові засади та сучасні тенденції міжнардно-правової уніфікації міжнародного 

цивільного процесу. Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д.ю.н., 12.00.03, Київ, 2015. – 

39 с.; Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-

правової уніфікації: [монографія]/ Геннадій Цірат. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2013. – 

482 с.
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Що ж стосується багатосторонніх конвенцій і, зокрема, Гаазьких дитячих 

конвенцій, то в Україні наукове розроблення питань, які пов’язані з їх 

тлумаченням та застосуванням, проводилося недостатньо активно. На жаль, 

ситуація істотно не змінилася навіть після ратифікації Україною більшості з цих 

конвенцій. Можна вказати лише на декілька, написаних ще в радянський період 

наукових праць, у яких обґрунтовувалася необхідність уніфікації норм про окремі 

види міжнародних сімейних відносин та вирішення спорів, що випливають з 

них
81

. Усебічний аналіз міжнародних правових норм про права дітей та їх захист 

міститься в монографії І.К. Городецької «Міжнародний захист прав та інтересів 

дітей»
82

. Авторка висвітлила чимало питань правовідносин батьків і дітей, які 

мають важливе значення у практиці судів, але, як зауважив Г.К. Матвєєв у своїй 

рецензії на цю роботу, залишила поза увагою висловлені у літературі пропозиції 

щодо приєднання до Гаазьких конвенцій
83

. У 2017 році вийшла друком 

монографія В.Я. Калакури «Міжнародне сімейне право: принципи та особливості 

колізійного і уніфікаційного регулювання»
84

, в якій досліджено особливості 

колізійного регулювання окремих видів сімейних відносин в українському та 

іноземному законодавстві, а також на міжнародно-правовому рівні, водночас 

питання процесуального характеру, пов’язані із судовим захистом сімейних прав, 

не були предметом розгляду. 

                                                                                                                                                                                                      
80

 Дрижчаная Е.Г. Коллизионные вопросы алиментирования детей в международном частном 

праве // Международное частное право / под. ред. Г.К. Матвеева. – К.: Вища школа, 1985. – 

С. 135-151; Матвеев Г.К. Вопросы советского коллизионного семейного права // Правоведение, 

1972, № 2. – С. 99-105; Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Науково-практичний 

коментар. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 532 с. 

 

 

82
 Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей. – М.: Международные 

отношения, 1973. – 112 с. 
83

 Матвеев Г.К.. Рецензия. И.К. Городецкая. Международная защита прав и интересов детей. – 

Советское государство и право, 1974, № 5. – С. 151-152. – С. 151. 
84

 В.Я. Калакура. Міжнародне сімейне право: принципи та особливості колізійного і 

уніфікаційного регулювання: моногафія / В.Я. Калакура. – К.: Алерта, 2017. – 434 с.  
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Істотну допомогу в осмисленні проблематики, пов’язаної з уніфікацією 

правил судового вирішення міжнародних сімейних спорів на рівні Гаазьких 

дитячих конвенцій і регламентів ЄС та їх застосуванням, надають праці, написані 

іноземними, у першу чергу, європейськими, правознавцями. Ознайомлення з їх 

змістом дає можливість виокремити декілька основних, найбільш поширених 

напрямів наукових досліджень. 

Питома вага наукових праць вчених держав ЄС присвячена аналізу 

передумов і завдань регіональної уніфікації норм про порядок вирішення 

міжнародних судових спорів. У європейській літературі серед тих мотивів, які 

посприяли гармонізації сімейного права у Європі та розвитку Європейського 

цивільного процесу, переважають ті, які пов’язані з необхідністю забезпечити 

права і свободи людини. Зауважено, що неможливо обґрунтовувати необхідність 

уніфікації міжнародного сімейного права й міжнародного цивільного процесу 

таким самим чином, що і у сфері зобов’язального права, де достатньо зробити 

посилання на економічні фактори, пов’язані з розвитком та просуванням 

внутрішнього ринку. Основною причиною активної діяльності Співтовариства у 

сфері цивільного процесу та сімейного права стало «посилення принципу 

вільного руху людей та намір створити справжню територію свободи, безпеки і 

справедливості»
85

. Авторитетний дослідник проблем виконання іноземних 

судових рішень із сімейних спорів професор Дж. Д. МакКлін розвиває цю ідею, 

зазначаючи, що створення Європейського Економічного Співтовариства мало не 

лише політичне й конституційне значення, «воно було створено насамперед для 

людей, а люди є дуже мобільними … і саме тому ЄЕС має справу з питаннями 

вирішення справ про розлучення, аліментні зобов’язання, опіку над дітьми та 

визнання рішень у цих справах»
86

.  
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 Frände Dan, Liukkunen Ulla, Sankari Suvi, Storskrubb Eva, Pia Letto-Vanamo.In the Footsteps of 

Tampere. Justice in the European Union. – Institute of International Economic Law. Helsinki 2006. – 
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Звичайно, предметом постійної уваги європейських вчених є регламенти ЄС. 

Останні досліджуються обов’язково з урахуванням практики ECJ. Уже при 

укладенні першого багатостороннього міжнародного правового акту ЄС з питань 

міжнародного цивільного процесу – Брюссельської Конвенції 1968 р., держави-

учасниці усвідомили ризик можливого неоднозначного тлумачення її положень 

національними судами. Для подолання цієї проблеми 3 червня 1971 р. в 

Люксембурзі було підписано Протокол про тлумачення, який наділив Суд ЄС – 

найвищий судовий орган ЄС, повноваженнями офіційного тлумачення та 

забезпечення уніфікованого застосування положень конвенції (набув чинності 1 

вересня 1975 р.). Наразі компетенція ECJ надавати попередні роз’яснення 

ґрунтується на положенні ст. 267 TFEU (ст. 234 EC Treaty). Передбачається, що 

будь-який суд чи трибунал держави-члена ЄС може звернутися до ECJ з питання 

дійсності та тлумачення актів ЄС, якщо рішення за цим питанням є необхідним 

для ухвалення судового рішення по суті справи. Роз’яснення ECJ є надзвичайно 

важливим інструментом для уніфікованого тлумачення і застосування правових 

актів у сфері Європейського цивільного процесу, вони є джерелом права ЄС, 

поряд із його регламентами та директивами. У 2004 р. професори університету 

м. Амстердам Дж. Поінтер і Е. Берг опублікували результати дослідження, яке 

охопило більше 118 рішень, ухвалених ECJ стосовно Брюссельської конвенції 

1968 і регламенту Brussels I станом на 1 січня 2004. Мета цього дослідження 

полягала в тому, щоб з’ясувати позицію ECJ стосовно тлумачення правил ЄС про 

міжнародну підсудність та визнання й виконання судових рішень у цивільних і 

торговельних справах. З огляду на зміст Брюссельської конвенції 1968 р. і 

регламенту Brussels I, автори дослідження визначили декілька принципів, які є 

основою тлумачення цих актів ECJ: I – принцип вільного руху судових рішень, 

що означає повагу до іноземного судового рішення, м’яку та спрощену процедуру 

визнання і виконання рішень, ухвалених судами інших держав-членів; II – 

принцип захисту процесуальних прав відповідача: право відповідача на належне 

повідомлення про розпочатий судовий процес, право бути вислуханим у 

належному суді, на захист адвокатом, на подання свої заперечень по суті спору; 
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III – принцип правової визначеності: пріоритет Конвенції та регламенту ЄС над 

національним правом; повага до формулювань Конвенції і регламенту, правова 

визначеність у питанні розмежування юрисдикції; уникнення ухвалення та 

виконання рішень, що суперечать одне одному; IV – принцип, за яким рішення 

мають ухвалюватися належним судом, що включає принципи захисту слабшої 

сторони, автономії волі, належної організації судочинства та принцип, за яким 

весь спір повинен розглядатися одним і належним судом
87

. Аналіз практики ECJ 

дає підстави стверджувати, що ці принципи отримали свій подальший розвиток та 

конкретизацію в наступних рішеннях, у т.ч. і тих рішеннях, які стосуються 

регламенту Brussels IIbis, регламенту ЄС про утримання № 4/2009, регламенту 

№ 2016/1103 про режим права власності подружжя та регламенту № 2016/1104 

про майнові наслідки зареєстрованого партнерства. Звичайно, практика 

тлумачення ECJ цих регламентів, порівняно із регламентом Brussels I, є істотно 

меншою за обсягом, однак не менш затребуваною. Уже перші роки застосування 

регламенту Brussels IIbis засвідчили, що в Європі відсутня єдина позиція з 

багатьох питань сімейного права, існує чимало відмінностей у матеріальному 

сімейному праві, і це ускладнювало формування єдиної практики застосування 

регламенту. Як зазначається у висновку, сформульованому на основі аналізу 

національних доповідей про застосування регламенту Brussels IIbis, «процес 

європеїзації міжнародного приватного права у сфері сімейного права проходить 

дуже складно … тому ECJ, який зобов’язаний забезпечувати уніфікованість у 

правозастосуванні, матиме перед собою у зв’язку з цим нелегке завдання»
88

. 

Принагідно зауважимо, що першим рішенням ECJ, яке було присвячено 

безпосередньо тлумаченню норм регламенту Brussels IIbis, є рішення у справі 

Inga Rinau (C-195/08 PPU). У цьому рішенні ECJ визначається співвідношення 
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 Pointer Jannet A., Edwige Burg. EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of 

Judgments in Civil and Commercial Matters (according to the case law of the European Court of 

Justice). – TMC Asser Press. The Hague, The Netherlands. 2004. – 269 p. 
88

 Boele-Woelki K., Beilfuss Christina González. The Impact and Application of the Brussels IIbis 

Regulation in the Member States: Comparative Synthesis. – Brusselss II bis. Its Impact and 

Application in the Member States. Editors: K. Boele-Woelki, Christina González Beilfuss. – 

Intersentia: Oxford-Antwerpen, 2007. – 324 p. – P. 40. 
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ст. 11 регламенту Brussels IIbis («Повернення дитини») і ст. 13 Гаазької конвенції 

1980 року та аналізуються підстави для відмови у поверненні дитини
89

. Для того, 

щоб зрозуміти і підтвердити, наскільки дієвим є механізм уніфікованого 

тлумачення і застосування ECJ регламентів ЄС, надалі у роботі буде 

неодноразово проаналізовано практику цього юрисдикційного органу.  

Регламенти ЄС – це не єдине джерело регулювання порядку вирішення 

міжнародних сімейних спорів у ЄС. Положення з цього питання зосереджено 

також в укладених ЄС та його державами-членами Гаазьких конвенціях та у 

внутрішньому національному праві кожної держави-члена. Тому предметом 

дослідження європейських вчених є положення Гаазьких дитячих конвенцій, з 

урахуванням практики їх застосування у конкретній державі. Так, проаналізовано 

положення Гаазької конвенції 1980 р., з урахуванням практики судів Ірландії
90

, 

положення Гаазької конвенції 2007 р.
91

 Праці професора Кардіффського 

університету Н. Льовеля і судді М. Ніхолса містять детальний аналіз Гаазької 

конвенції 1996 р.
92

, професора Лестерського університету Т. Бака – аналіз 

Гаазької конвенції 1980 р.
93

 

Тож не дивно, що предметом наукового інтересу європейських вчених стали 

також питання співвідношення та взаємодії Гаазьких дитячих конвенцій і 

регламентів ЄС
94

. Зауважимо, що європейський досвід доктринального вирішення 

цієї проблеми може бути корисним і для нашої держави. Адже в Україні сучасне 

міжнародно-правове регулювання міжнародного цивільного процесу з вирішення 

сімейних спорів здійснюється також на декількох рівнях: I – рівень Гаазької 
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 Case C-195/08 PPU – Inga Rinau, judgment of 11 July 2008. – E.C.R. [2008], I-05271. 
90

 De Bruin Michelle Smith B.L. Transnational Litigation. Jurisdiction and Procedure. – Thomson 

Round Hall, 2008. – 664 p. 
91

 Barnes Melanie, Hammond David. International Child Maintenance and Family Obligations. A 

Practical Guide. – Jordan Publishing Ltd 2013. – 624 p. 
92

 Lowel Nigel, Nicholls Michael QC. The 1996 Hague Convention on the Protection of Children. – 

Family Law, 2012. – 278 p. 
93

 Buck Trevor. International Child Law. – Cavendish Publishing Limited, 2005. – 331 p. 
94

 Dutta Anatol. Child Law (International). - The Max Planck Encyclopedia of European Private Law. 

Volume I. Edited by Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, Andreas Stier. – Oxford 

University Press, 2012. – P. 174. 
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Конференції з МПрП і ООН; II – рівень Ради Європи (Європейська конвенція про 

опіку 1980 р.); III – рівень договорів СНД; IV – рівень двосторонніх міжнародних 

договорів. Як наслідок, на практиці нерідко постають питання взаємодії та 

співвідношення різних міжнародних правових актів. Проблема конфліктів, які 

виникають у системі міжнародних правових актів, не є новою для міжнародного 

приватного права. На жаль, у працях вітчизняних дослідників міжнародного 

цивільного процесу вона не знайшла належного вирішення. Проте в нагоді може 

стати доробок таких зарубіжних правознавців: Х. Шака, А. Дутта, Н. Льовеля. 

Важливою проблемою, що вирішується і зарубіжною, і вітчизняною 

доктринами, є перелік тих питань процесуального характеру, які складно 

вирішити виключно за допомогою національно-правових засобів, і тому вони 

потребують чіткого правового регулювання на міжнародному правовому рівні. У 

наукових працях європейських правознавців, написаних вже після прийняття у 

ЄС регламентів щодо міжнародного цивільного процесу, окреслено таке коло 

питань: а) визначення компетентних юрисдикційних органів; б) яким чином є 

можливим за необхідності отримати докази за кордоном; в) який вид 

співробітництва можливо очікувати від системи захисту дітей іншої держави 

(наприклад, визнання попереднього заходу чи визнання й виконання 

застосованого заходу, спрямованого на захист особи і майна дитини); 

г) уникнення ухвалення рішень судів, що суперечать одне одному; ґ) визнання й 

виконання іноземних судових рішень
95

. Українська доктрина про систему 

сучасного міжнародного цивільного процесу в цілому відштовхується від першої 

великої вітчизняної монографії в цій сфері, яка вийшла друком ще у 1919 р. – це 

Курс міжнародного цивільного процесуального права Т.М. Яблочкова. Вчений 

визначив таке коло питань, що регулюються міжнародним цивільним 

процесуальним правом: процесуальна правоздатність іноземців; компетенцію 

судів; право, що регулює порядок подання і оцінки доказів у справах за участю 
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 Ignacio Goicoenchea, Fl. Castro. Building an International Cooperation Sysytem for the Civil 
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іноземців, а також виконання судових рішень
96

. Звичайно, з часом відбулися 

зміни як у структурі системи права, так і у змісті нормативного матеріалу, що 

стосується кожного з аспектів міжнародного цивільного процесу. Тому, на нашу 

думку, сучасний міжнародний цивільний процес охоплює такі інститути: 

1) правовий статус іноземних громадян та юридичних осіб у цивільному процесі; 

2) правовий статус іноземної держави, її дипломатичних представництв, а також 

міжнародних організацій у цивільному процесі; 3) підсудність цивільних справ з 

«іноземним» елементом; 4) судові доручення при зверненні до іноземних 

юрисдикційних органів щодо вручення судових документів, зібрання доказів, 

отримання інформації про іноземне право та інших видів правової допомоги; 

5) визнання іноземних документів судом, який вирішує конкретну цивільну 

справу; 6) забезпечувальні (превентивні, охоронні) заходи; 7) визнання й 

виконання іноземних судових рішень, а також мирових угод та автентичних 

офіційних документів
97

.  

Враховуючи викладене вище, наше подальше дослідження буде зосереджено 

на тих інститутах міжнародного цивільного процесу, які мають специфіку саме 

при врегулюванні процесуального порядку вирішення міжнародних сімейних 

спорів і в рамках яких якраз і відбувається уніфікація та гармонізація 

процесуального права – з різною швидкістю та неоднаковим обсягом охоплення. 

Такими інститутами є міжнародна підсудність, попередні забезпечувальні 

(охоронні) заходи, визнання і виконання іноземних судових рішень, а також 

міжнародне судове співробітництво. Окремі процесуальні питання, як-от судове 

представництво, процесуально-правовий статус дитини, вручення судових 

документів, зібрання доказів за кордоном, мирова угода і медіація, будуть 
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 Яблочков Т.М. Курс международного гражданского процессуального права. – Труды по 
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розглянуті в контексті проблематики інших, зазначених вище інститутів 

міжнародного цивільного процесу.  

Найперший інститут, до норм якого звертається суддя, приймаючи рішення 

про відкриття провадження у справі з міжнародного сімейного спору, – це 

інститут міжнародної підсудності. Активне наукове дослідження правил цього 

інституту було обумовлено успішною уніфікацією його норм, здійсненою на рівні 

Гаазьких конвенцій та регламентів ЄС на межі XX–XXI століть. До того часу 

науковці обмежувалися аналізом національних систем визначення міжнародної 

підсудності своїх держав. Серед невеликої кількості наукових праць з цієї 

проблематики, які написані іноземними вченими і є доступними в Україні, варто 

назвати працю англійського вченого М. Вольфа «Міжнародне приватне право», у 

якій розглянуто питання юрисдикції англійських судів щодо визнання шлюбу 

недійсним, судового розлучення подружжя і поновлення подружніх прав, а також 

дано характеристику критеріїв визначення цієї юрисдикції – forum domicilii (суд 

доміцилію), forum loci celebrationis (суд місця оформлення шлюбу)
98

.  

Слід визнати, що сучасною українською доктриною значно глибше 

розглянуто регіональну та універсальну уніфікацію інституту міжнародної 

підсудності цивільних і торговельних справ (на рівні дисертаційних досліджень –

Ціратом Г.А., Черняк Ю.В., Ізаровою І.О.). 

Серед європейських вчених піонерами фундаментальних досліджень 

проблематики інституту міжнародної підсудності є професор університету 

м. Кембрідж, один із натхненників та розробників перших актів ЄС про 

міжнародну підсудність, автор коментаря до Брюссельської конвенції 1968 р. 

А. Дешвуд 
99

; професор університету м. Уппсала, експерт CEFL та член Робочої 

групи з питань поширення Брюссельської Конвенції 1968 р. на сферу сімейного 

                                                           
98

 Вольф М. Международное частное право: Пер. с англ. – М.: Иностранная литература, 1948 г. 

– 703 с. 
99

 Dashwood Alan, Hacon Richard J., White Robin C.A.. A Guide to the Civil Jurisdiction and 

Judgments Convention. – Kluwer law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1987. – 

600 p. 
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права М.Янтера-Яреборг
100

 і голова CEFL, професор університету м. Утрехт, 

К. Боелє-Вольке 
101

. До числа найбільш авторитетних доктринальних джерел про 

міжнародну підсудність сімейних спорів слід віднести коментар до регламенту 

Brussels IIbis, написаний професором Інституту Макса Планка з порівняльного та 

міжнародного приватного права У. Магнусом та професором університету 

м. Гамбург П.Манковські
102

. 

Міжнародна підсудність сімейних справ є складним та багатоплановим 

інститутом сучасного міжнародного цивільного процесу. Незважаючи на наявний 

науковий доробок та успішну уніфікацію його норм, чимало питань залишаються 

дискусійними. Положення Гаазьких дитячих конвенцій та регламентів ЄС 

залишаються об’єктом уважного вивчення з метою подальшого їх вдосконалення, 

з урахуванням практики застосування національними судами та ECJ. 

Узагальнюючи зазначене вище, можна виокремити декілька аспектів цього 

інституту міжнародного цивільного процесу, які розглядаються в сучасній 

доктрині. У першу чергу, це необхідність відмежовувати міжнародну підсудність 

від внутрішньотериторіальної підсудності. Так, Х. Шак зазначає, що міжнародна 

підсудність встановлює, чи підпадає вирішення правового спору під компетенцію 

національних судів у всій їх сукупності; на противагу цьому, територіальна 

                                                           
100

 Jänterä-Jareborg Maarit. Marriage Dissolution in an Integrated Europe. The 1998 European Union 

Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 

Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International Law, Vol. 1 (1999). Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. – P. 1-35; Jänterä-Jareborg Maarit. A 

European Family Law for Cross-border Situations – Some Reflections Concerning the Brussels II 

Regulation and Its Planned Amendments // Yearbook of Private International Law, Vol. 4 (2002). 

Kluwer Law International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. – P. 67-82. 
101

 Boele-Woelki Katharina, Frédérique Ferrand, Cristina González Beilfuss, Maarit-Jänterä-

Jareborg, Nigel Lowe, Dieter Martiny, Walter Pintens. Principles of European Family Law Regarding 

Parental Responsibilities. – Antwerpen – Oxford, 2007. – 331 p.; Boele-Woelki  Katharina, 

Frédérique Ferrand, Cristina González Beilfuss, Maarit-Jänterä-Jareborg, Nigel Lowe, Dieter 

Martiny, Walter Pintens. Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance 

Between Former Spouses. – Antwerpen – Oxford, 2004. – 170 p. 
102

 Magnus Ulrich, Mankowski Peter. European Commentaries on Private International Law. Brussels 

IIbis Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. 
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підсудність стосується завжди конкретного суду, до якого звернувся позивач
103

. 

Аналогічну позицію з цього питання викладено авторами Енциклопедії з 

міжнародного приватного права: «міжнародна підсудність стосується питання 

про те, чи є суди певної держави компетентними вирішувати справу, у той час як 

територіальна підсудність пов’язана з питанням, який саме конкретний суд цієї 

держави має територіальну компетенцію
104

. Відмежування міжнародної 

підсудності від внутрішньотериторіальної підсудності має не лише теоретичне, 

але й практичне значення: 1) це поступова відмова національного законодавства 

держав світу від т.зв. норм «подвійної функціональності», коли одні й ті самі 

норми законодавства держави застосовуються для врегулювання 

внутрішньотериторіальної підсудності й, за аналогією, – для врегулювання 

міжнародної підсудності; 2) оскільки це різні правові категорії, то наявність 

кожної з них підлягає окремій перевірці і визначення підсудності сімейної справи 

з іноземним елементом включає декілька послідовних етапів: а) визначення 

міжнародної підсудності; б) визначення родової підсудності; в) визначення 

внутрішньої територіальної підсудності; г) у деяких випадках питанню 

міжнародної підсудності має передувати питання про те, чи є припустимим 

взагалі пред’являти позов відповідачеві, зокрема, чи не має він судового імунітету 

(відповідно до п. 14 преамбули регламенту Brussels IIbis, регламент не 

перешкоджає застосуванню міжнародних правових актів про дипломатичні 

імунітети. Якщо неможливо реалізувати юрисдикцію відповідно до цього 

регламенту через дипломатичний імунітет згідно з міжнародним правом, то 

юрисдикція здійснюється відповідно до національного права держави-учасниці, у 

якій зацікавлена особа не користується імунітетом)
105

. 

                                                           
103

.Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 89. 
104

 Jurisdiction (PIL). The Max Planck Encyclopedia of European Private Law. Volume II. Edited by 

Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, Andreas Stier. – Oxford: Oxford University 

Press, 2012. – 970 p.  
105

 Черняк Ю.В. Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського 

Союзу та України: монографія. – Київ: Прецедент, 2008. – 275 с. – С. 24.  

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


76 
 

Сучасна доктрина тлумачить правила міжнародної підсудності не лише з 

позиції інтересів правосуддя, але й інтересів сторін спору й, як наслідок, приділяє 

велику увагу аналізу тих факторів, які впливають на вибір сторонами справи 

підсудності. У роботах європейських правознавців неодноразово підкреслюється, 

що система правил міжнародної підсудності, встановлена регламентами ЄС, є 

узгодженою системою критеріїв, які враховують інтереси сторін (іноді вони 

збігаються, іноді суперечать одне одному), та інтереси суду, у якому ініційовано 

провадження. У європейській юридичній літературі активно обговорюється 

проблема більш гнучких підходів до визначення підсудності, втіленням яких є 

концепції «forum shopping, forum non conveniens» та інститут передачі юрисдикції 

(transfer of jurisdiction), які використовуються для визначення суду, із яким справа 

має найбільш істотний зв’язок.  

Аналіз міжнародних правових актів та внутрішнього законодавства країн ЄС 

і України дозволяє сформулювати висновок про те, що норми інституту міжна-

родної підсудності сімейних спорів встановлюють: 1) підстави (принципи), на 

основі яких визначається міжнародна підсудність; 2) правила співвідношення 

окремих видів міжнародної підсудності – загальної, договірної, спеціальної та 

виключної; 3) правила перевірки підсудності в разі виникнення між судами 

декількох держав розбіжностей щодо своєї компетенції з вирішення певної 

цивільної справи (ці правила покликані врегульовувати так звані «конфлікт 

юрисдикцій» чи «конкуренцію юрисдикцій» (lis alibi pendens) – ситуацію, коли 

одна й та сама цивільна справа приймається до провадження одночасно судами 

декількох держав, або, навпаки, коли суд жодної держави не погоджується 

порушити провадження у справі, вважаючи себе некомпетентним); 4) правило 

про неприпустимість зміни міжнародної підсудності в ході провадження у справі 

(perpetuation fori) і правило передачі юрисдикції у справі (transfer of jurisdiction); 

5) правило підсудності зустрічного позову. Надалі в роботі буде розкрито 

особливості та проблеми правового регулювання кожного з цих питань на 

прикладі окремих категорій міжнародних сімейних спорів, визначено рівень їх 
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доктринального вивчення, проблеми, що постають на практиці, та можливі шляхи 

їх вирішення.  

Одним з найменш досліджених, однак надзвичайно важливих та актуальних 

є інститут попередніх забезпечувальних (охоронних заходів) у міжнародному 

цивільному процесі. Якщо вести мову про вітчизняну правову науку, то окремі 

аспекти цього інституту проаналізовано лише побіжно – зокрема, у наукових 

працях, присвячених забезпеченню позову і забезпеченню доказів як інститутів 

цивільного процесуального права України (наприклад, у працях Штефана М.Й., 

Фурси С.Я., Фурси Є.І., Бадила О.О.). На противагу вітчизняній, сучасна 

європейська правова наука значно більше уваги приділяє різним видам 

попередніх охоронних заходів, що застосовуються в міжнародному цивільному 

процесі при розгляді цивільних, комерційних та сімейних спорів. Основними 

джерелами правового регулювання цих заходів у державах Європейського Союзу 

є ст. 31 регламенту Brussels I, ст. 20 Регламенту Brussels IIbis, ст. 14 регламенту 

про утримання № 4/2009, ст. 19 регламенту 2016/1103 про режим права власності 

подружжя, ст. 19 регламенту № 2016/1104 про майнові наслідки зареєстрованого 

партнерства, і ст. 31 конвенції Лугано 2007 р. Тому основний акцент європейські 

вчені роблять на аналізі норм саме цих правових актів, з урахуванням рішень ECJ 

щодо їх тлумачення. Найбільш повне дослідження інституту попередніх 

охоронних заходів в рамках Європейського цивільного процесу представлено у 

роботі Т. Кругер «Попередні і охоронні заходи. – Міжнародний цивільний процес 

у Європі та відносини із третіми державами»
106

. Мету, підстави для застосування, 

питання юрисдикції та визнання й виконання попередніх охоронних заходів у 

площині Європейського цивільного процесу досліджують також вчені Європи: 

М. Люпої (університет м. Болонія), Г. Валтер і М. Фрідолін (університет 

м. Берн)
107

. У роботі англійського правознавця Р. Фентімана «Міжнародний 

                                                           
106

 Thalia Kruger. Provisional and Protective Measures. – International Civil Litigation in Europe and 

Relations with Third States. Edited by A. Nyuts & N. Watte. – BRUYLANT Bruxelles, 2005. – P.311-

341. 
107

 Lupoi M.A. Provisional Remedies in the European Space of Justice: Issues of Transnational 

Jurisdiction and Enforcement. – Comparative Studies on Enforcement and provisional Measures. – 
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комерційний процес» представлено детальний аналіз двох знакових рішень ECJ, 

які містять тлумачення дискусійних положень ст. 24 Брюссельської конвенції про 

міжнародну підсудність, визнання та виконання іноземних судових рішень у 

цивільних і торговельних справах 1968 р. щодо юрисдикції суду застосовувати 

попередні охоронні заходи, – рішень ECJ у справах Van Uden Maritime BV v Firma 

Deco-Line, Mietz v Intership Yachting Sneek, визначення на основі положень 

Регламенту № 44/2001 ситуацій, коли англійські суди можуть видавати накази 

про заморожування активів відповідача (накладення арешту на його майно) або 

disclosure order 
108

.  

Предметом наукової дискусії є також питання про гармонізацію цивільного 

процесуального права європейських держав у сфері попередніх охоронних 

заходів, а поштовхом для неї стали доповідь Комісії зі створення Європейського 

цивільного процесуального кодексу під головуванням проф. Сторме у 1993 р., 

останні реформи цивільного процесуального законодавства у державах ЄС, а 

також прийняття у 2004 р. спільно з ALI та UNIDROIT Принципів Міжнародного 

цивільного процесу. Так, питання необхідності, передумов та перспектив 

гармонізації європейського законодавства про заходи забезпечення позову 

досліджують директор Інституту німецького та іноземного цивільного процесу 

університету м. Фрайбург О. Брунс
109

 та професор університету Ерасмус 

м. Роттердам К. Крамер
110

.  

У всіх перерахованих вище наукових працях інститут тимчасових охоронних 

і забезпечувальних заходів розглядається насамперед у прив’язці до міжнародних 

комерційних спорів, міжнародних морських спорів та спорів про захист прав 

                                                                                                                                                                                                      

Edited by R.Stürner and M.Kawano. – Mohr Siebeck, 2011. – 403 p. – P. 308-319; Walter G., Walter 

Fridolin M.R. International Litigation: Past Experiences and Future Perspectives. – Essays on 

Transnational and Comparative Civil Procedure. – G.Giappichelli Editore-Torino, 2001.  
108

 Fentiman R. International Commercial Litigation. – Oxford University Press, 2010. – 575 p. 
109

 Bruns A. Provisional Measures in European Civil Procedural Laws – Preservation of Variety or 

Need for Harmonization? – Comparative Studies on Enforcement and provisional Measures. – Edited 

by R.Stürner and M.Kawano. – Mohr Siebeck, 2011 – 403 p. 
110

 Kramer Xandra E. Harmonisation of Provisional and Protective Measures in Europe. – Published 

in: M. Storme (ed.), Procedural Laws in Europe. Towards Harmonisation, Maklu: 

Antwerpen/Apeldoorn, ISBN: 90-6215-881-1. – P. 305-319. 
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інтелектуальної власності. Особливості застосування таких заходів у 

міжнародному цивільному процесі з розгляду саме сімейних спорів розглянуто 

професорами Н. Льовель і М. Ніхоллс у праці, присвяченій Гаазькій конвенції про 

батьківську відповідальність 1996 р. Ученими проаналізовано статті 11 і 12 цієї 

конвенції з позиції того, яким чином передбачені цими статтями тимчасові заходи 

охорони дитини можуть бути застосовані в разі подання заяви про повернення 

дитини на підставі іншої Гаазької конвенції – Конвенції про цивільно-правові 

аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р.
111

 У коментарі до статті 20 

регламенту Brussels IIbis, що називається «Попередні, у тому числі охоронні, 

заходи», підкреслюється, що ці заходи мають украй важливе значення при 

вирішенні транскордонних сімейних спорів, а тому необхідно врегулювати 

питання: а) який суд має юрисдикцію застосовувати такі заходи; б) за яких 

підстав і умов такі заходи може бути застосовано
112

. Відомий процесуаліст 

Х. Шак у своїй роботі «Міжнародне цивільне процесуальне право» визначає дві 

сфери права – антимонопольне право і право про аліментні зобов’язання, у яких 

ефективним є лише швидкий правовий захист, а тому позивач має особливий 

інтерес у постановленні судом розпорядження про забезпечення його вимог
113

. У 

роботі Т. Кругер «Попередні і охоронні заходи. – Міжнародний цивільний процес 

у Європі та відносини із третіми державами»
114

 розглянуто особливості 

застосування попередніх охоронних заходів на підставі регламенту Brussels II, з 

урахуванням їх відмінностей та однакових за змістом положень порівняно з 

положеннями регламенту Brussels I.  

                                                           
111

 Lowel Nigel N., Nicholls M. QC. The 1996 Hague Convention on the Protection of Children. – 

Family Law, 2012. – 278 p. 
112

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P.248. 
113

 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 197. 
114

 Kruger T. Provisional and Protective Measures. – International Civil Litigation in Europe and 

Relations with Third States. Edited by A. Nyuts & N. Watte. – BRUYLANT Bruxelles, 2005.– 

685 p. – P.311-341. 
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Мета нашого дослідження полягатиме в тому, щоб визначити особливості 

застосування попередніх тимчасових заходів у міжнародному цивільному процесі 

з розгляду сімейних спорів. Для цього будуть проаналізовані: передумови 

застосування таких заходів; види; особливості правового регулювання; 

визначення міжнародної підсудності заяв про їх застосування; визнання та 

виконання судових рішень про такі заходи. Усі ці аспекти розглядатимемо в 

порівнянні із загальними правилами застосування попередніх забезпечувальних 

заходів щодо міжнародних цивільних (комерційних) спорів.  

Самого лише ухвалення рішення про розірвання іноземного шлюбу, 

визнання його недійсним, стягнення аліментів з особи, яка проживає за кордоном, 

про встановлення опіки над дитиною і т.п. ще недостатньо для того, щоб права 

особи забезпечувалися, а обов’язки – виконувалися, якщо таке рішення не буде 

визнано й виконано. Повне і своєчасне виконання рішення суду, а відтак – 

гарантування здійснення прав та виконання обов’язків, визнаних і підтверджених 

судом, здійснюється за допомогою норм ще одного інституту міжнародного 

цивільного процесу – інституту визнання та виконання іноземного судового 

рішення. У багатьох працях українських правознавців, які присвячено питанням 

примусового виконання іноземних судових рішень, основний акцент зроблено на 

аналізі норм Розділу VIII ЦПК України 2004 р. – «Про визнання та виконання 

рішень іноземних судів в Україні», Закону України «Про виконавче 

провадження» 1999 р. і договорів України про правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах
115

. У працях, написаних до внесення змін до 

статей 390 і 399 ЦПК України 2004 р., що передбачили можливість визнання й 

виконання іноземного судового рішення за відсутності міжнародного договору – 

                                                           
115

 Гусев Е. В. Признание и исполнение в СССР решений иностранных судов. – Міжнародне 

приватне право в Київському університеті: антологія: у 2-х т. Т.1 (1835-1991) / за ред. А.С. 

Довгерта. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2009. – С. 357-374; Євтушенко О.І. 

Особливості визнання та виконання рішень іноземних судів: автореферат дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.03. – К., 2005. – 20 с.; Притика Ю. Д. Визнання та виконання рішень іноземних 

судів та арбітражів в Україні. – Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. 

Практикум: За ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2010. – C. 240-

262. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


81 
 

на підставі принципу взаємності, наголошувалося на тому, що за відсутності 

міжнародного договору визнання та виконання іноземного судового рішення, за 

загальним правилом, є неможливим, наводився перелік укладених Україною 

договорів про правову допомогу і робився висновок про те, що може бути 

визнано й виконано лише рішення судів цих країн.  

Сучасні підходи щодо визначення поняття «визнання та виконання 

іноземного судового рішення» досліджено Ю.Д. Притикою
116

. Серед кола праць 

українських правознавців найбільш комплексне дослідження процесів уніфікації 

інституту визнання та виконання іноземних судів рішень представлено в 

монографії Г.А. Цірата «Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та 

перспективи міжнародно-правової уніфікації»
117

. У вітчизняній юридичній науці 

існує істотна прогалина у дослідженні міжнародних правових актів, які 

безпосередньо регулюють визнання та виконання судових рішень із сімейно-

правових спорів. Короткий нарис про особливості процедури визнання й 

виконання судових рішень, ухвалених у державах-членах ЄС, міститься у праці 

Маришевої Н.І. «Сімейні відносини за участю іноземців: правове регулювання в 

Росії»
118

.  

Сучасна європейська доктрина не обмежується коментарем правил 

регламенту Brussels IIbis і Гаазьких дитячих конвенцій, а також порушує питання 

про вплив Європейської конвенції про захист прав людини 1950 р. і рішень ECHR 

на практику виконання в державах ЄС рішень з різних категорій сімейних спорів. 

Непростим є також питання про конфлікт юрисдикцій між EHCR і ECJ, що 

                                                           
116

 Притика Ю. Д. Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів. 

– Нариси з міжнародного приватного права. Вип. 3 / за ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. – 

К.: Алерта, 2014. – С. 311-323. 
117

 Цірат Г. А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-

правової уніфікації: монографія. – Х.: Видавництво Іванченка І. С., 2013. – 482 с. 
118

 Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое регулирование в 

России. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 315 с. – С. 277. 
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виникає, коли предметом розгляду у цих двох найвищих юрисдикційних органах 

у Європі стає одна й та сама сімейна справа
119

.  

Останні глави Гаазьких дитячих конвенцій та регламентів ЄС присвячено 

інституту міжнародного судового співробітництва. Правила цих міжнародних 

правових актів доповнюють загальні правила надіслання та виконання судових 

доручень, викладені в Гаазькій конвенції про вручення за кордоном судових та 

позасудових документів у цивільних або торговельних справах 1965 р.
120

, 

Гаазькій Конвенції про отримання за кордоном доказів з цивільних і 

торговельних справ 1970 р.
121

, Європейській конвенції про інформацію щодо 

іноземного законодавства 1968 р.
122

, а також у Регламенті ЄС № 1393/2007 про 

вручення в державах-учасницях судових і несудових документів з цивільних та 

торговельних справ від 13 листопада 2007 р.
123

 та Регламенті ЄС № 1206/2001 про 

співробітництво між судами держав-членів у сфері зібрання доказів у цивільних і 

торговельних справах
124

. Враховуючи те, що положення вказаних Гаазьких 

конвенцій 1965 р., 1970 р. та регламентів ЄС проаналізовано українськими 

                                                           
119

 Schulz A. The Abolition of Exequatur and State Liability for Human Rights Violations through the 

Enforcement of Judgments in European Family Law. – A Commitment to Private International Law: 

Essays in honour of Hans van Loon. – Intersentia: Cambridge-Antwerpen-Portland, 2013. – 673 p. – 

P. 515-527; Beaumont P., Walker L. Post Neulinger Case Law on the European Court of Human 

Rights on the Hague Child Abduction Convention. – A Commitment to Private International Law: 

Essays in honour of Hans van Loon. – Intersentia: Cambridge-Antwerpen-Portland, 2013. – 673 p. – 

P. 17-30. 
120

 Convention of  15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents 

in Civil or Commercial Matters. – Available at: // http://www.hcch.net. 
121

 Convention of 18 March of 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial 

Matters. – Available at: www.hcch.net 
122

 Європейська конвенція про інформацію щодо іноземного законодавства 1968 р. // Офіційний 

Вісник України від 19.11.2004, № 44, стор. 362. 
123

 Council Regulation (EC) No 1393/2007 of the European Parliament and of the Council of 13 

November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or 

commercial matters (service of documents), and repealing Council Regulation (EC) No 1348/2000 // 

OJ L 324, 10.12.2007, p. 79-120. 
124

 Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the 

Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters // OJ of the EU, 27.6.2001, L 

174. 
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правознавцями 
125

, предметом подальшого аналізу в роботі будуть положення про 

окремі види міжнародного співробітництва, передбачені в міжнародних правових 

актах, які уніфікують норми міжнародного цивільного процесу з вирішення саме 

сімейних спорів. Ці правила міжнародного співробітництва взагалі не 

досліджувалися вітчизняною правовою наукою, але коментар деяких з них 

міститься у працях іноземних правознавців
126

. Останні оперують терміном 

«міжнародне судове співробітництво у сфері цивільно-правового захисту дітей» 

та обґрунтовують необхідність такого співробітництва політичними і правовими 

передумовами. 
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 Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-

правової уніфікації: [монографія]/ Геннадій Цірат. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2013. – С. 

85-86; Черняк Ю.В. Надіслання і виконання судових доручень українськими та іноземними 

судами. – Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. Практикум: За ред. 

Фурси С.Я. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. – 328 с. – С. 172-239; Черняк Ю.В. Правове 

регулювання надання правової  допомоги у цивільних справах в Україні та державах ЄС: досвід 

порівняльного аналізу // Збірник матеріалів 11-ої міжнародної науково-практичної конференції 

30 травня 2008 р. "Моделі забезпечення сталого розвитку світового господарства: економіка, 

фінанси та право". – Київ, 2008. – С. 373-375. 
126

 Ignacio G., Castro Fl. Building an International Cooperation Sysytem for the Civil Protection of 

Children. – A Commitment to Private International Law: Essays in honour of Hans van Loon. – 

Intersentia: Cambridge-Antwerpen-Portland, 2013. – 673 p.; Duncan William Administrative 

Cooperation with Regard to the International Protection of Children. – The External Dimension of the 

EC Private Intewrnational Law in Family and Succession Matters. – Edited by Alberto Malatesta, 

St.Bariatti, F. Pogar. – 393 p. – P. 195-206.  
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Висновки до Розділу I 

Викладене дозволяє зробити висновки про те, що основними 

перспективними напрямами наукових досліджень правового регулювання 

міжнародного цивільного процесу в сфері вирішення сімейних спорів є наступні.  

1. Оскільки міжнародні сімейні спори є різновидом спорів, що випливають з 

приватних відносин, які обтяжено «іноземним» елементом, то дослідження 

процесуального порядку їх вирішення має ґрунтуватися на сучасній системі 

міжнародного цивільного процесуального права як складової частини 

міжнародного приватного права.   

2. Оскільки міжнародні сімейні спори мають певну специфіку (особливості), 

то має бути досліджено, яким чином ці особливості, по-перше, позначаються на 

міжнародному цивільному процесі, в в рамках якого вони вирішуються, і, по-

друге, враховуються у чинних правових актах та наукових розробках, 

спрямованих на вдосконалення правового регулювання.  

3. Незважаючи на те, що міжнародні сімейні спори охоплюють декілька 

видів і їхня класифікація може відбуватися за різними критеріями, вважаємо, що 

ці спори та процесуальний порядок їх вирішення повинні досліджуватися 

системно, оскільки це дозволить: а) сформулювати загальні положення про 

цивільний процесуальний порядок їх вирішення, і б) визначити нормативні 

конструкції щодо ефективного правового регулювання окремих видів 

міжнародних сімейних спорів.  

4. Потрібно врахувати обмеженість втручання держави у сімейні відносини: 

таке «втручання» відбувається лише тоді, коли необхідно зафіксувати факт 

виникнення і припинення сімейних відносин або коли ці відносини складаються 

невдало і необхідно врегулювати особисті та майнові відносини між членами 

сім’ї, які вони не в змозі вирішити самостійно. Тому дослідження процесуального 

порядку розгляду та вирішення потенційно всіх можливих міжнародних сімейних 

спорів видається неможливим і недоречним. Наше дослідження обмежується 

певними видами міжнародних спорів – тими, які є найбільш поширеними та які 
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охоплені предметною сферою сучасних міжнародних правових актів з 

уніфікованими процесуальними нормами. 

5. Враховуючи те, що розвиток міжнародного цивільного процесу 

відбувається в рамках загальної правової тенденції, заснованої на повазі до прав 

людини і дитини, зокрема, аналіз процесуальних питань вирішення міжнародних 

сімейних спорів потрібно здійснювати крізь призму тих зобов’язань, які взято 

державою завдяки участі у міжнародних угодах про права людини і дитини, 

зокрема, з обов’язковим врахуванням практики ECHR та ECJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


86 
 

РОЗДІЛ 2. УНІФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ НОРМ НА РІВНІ 

ГААЗЬКИХ ДИТЯЧИХ КОНВЕНЦІЙ ТА РЕГЛАМЕНТІВ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

Підрозділ 2.1. Процесуальні норми Гаазьких дитячих конвенцій в системі 

внутрішнього законодавства та міжнародних правових актів України 

 

2.1.1. Гаазька конвенція 1980 року як процесуально-правовий механізм вирішення 

цивільних спорів про міжнародне викрадення дітей  

 

Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дітей 1980 р. визначає основи співпраці між Центральними органами Договірних 

держав у двох сферах: 1) забезпечення негайного повернення дітей, яких було 

незаконно переміщено або утримувано у будь-якій з Договірних держав; 2) 

ефективне дотримання прав на опіку над дитиною й на доступ до дитини. Ця 

конвенція є однією з найбільш успішних серед конвенцій, підготовлених 

Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права, її учасниками є 93 

держави
127

, коло держав-учасників постійно зростає, а Україна приєдналася до 

конвенції у 2006 році128. 

Найпоширенішою формою застосування конвенції є ініціювання судового 

процесу шляхом подання заяви про повернення дитини до тієї Договірної 

держави, у якій вона мала звичайне місце проживання до моменту її викрадення. 

Аналіз механізму дії Гаазької конвенції 1980 р. потрібно розпочати із закріпленої 

в ній концепції «незаконне переміщення або утримування дитини». Сутність цієї 

концепції визначено у ст. 3 конвенції, і схематично її можна зобратизити так:   

Незаконне переміщення або утримування дитини = 

Порушення права опіки та піклування про дитину  

                                                           
127

 Status table available at URL: https://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid=24 
128 Закон України від 11.01.2006 р. Про приєднання України до Конвенції про цивільно-правові 

аспекти міжнародного викрадення дітей // ВВР, 2006, № 16, ст. 140.  
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Якщо ці права належать 

особі, установі або 

іншому органу, 

колективно або 

індивідуально  

Ці права належать 

вказаним особам 

відповідно до   

законодавства держави, у 

якій дитина постійно 

мешкала до переміщення 

або утримування           

На час переміщення або 

утримування ці права 

ефективно здійснювалися 

або здійснювалися б, якби 

не переміщення або 

утримування   

Враховуючи положення статті 3 Гаазької конвенції 1980 року, відправна теза 

для кваліфікації переміщення дитини як незаконного полягає у тому, що має бути 

факт вивезення дитини за кордон або неповернення її з-за кодону, якщо при 

цьому порушуються права піклування про дитину, що належать заявнику. У 

контексті конвенції «право піклування» охоплює не лише визначення місця 

проживання дитини, а й вирішення питань тимчасового чи постійного виїзду 

дитини за кордон, адже рішення про зміну держави проживання дитини 

спричинює зміну режиму спілкування дитини з іншим з батьків, порядку участі у 

її вихованні, а також зміну її соціального, культурного, мовного середовища, а 

тому 
 
не може прийматися одноосібно

129
.  

Виходячи із судової практики, найтиповішою ситуацією, коли має місце 

незаконне переміщення й утримування дитини з точки зору ст. 3 Гаазької 

конвенції 1980 р., є така: дитина виїжджає з держави свого постійного місця 

проживання за згодою особи, яка має права опіки щодо неї, на певний період 

часу – наприклад, на канікули чи гостьове відвідування. Якщо по закінченні цього 

періоду дитина не повертається і при цьому порушуються права опіки того з 

батьків, з ким дитина проживала до переміщення, то має місце факт незаконного 

переміщення. По суті, відповідно до конвенції переміщення визначається як 

незаконне по завершенні певного періоду часу після того, як мало місце законне 

переміщення, тобто здійснене за попередньої згоди того з батьків, з ким дитина 

постійно проживала до її переміщення. Коли Гаазька конвенція 1980 р. 

                                                           
129

 Калакура В.Я. Міжнародне сімейне право: принципи  та особливості колізійного і 

уніфікаційного регулювання: монографія. – К.: Алерта, 2017. – 434 с. – С. 308. 
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перебувала ще на стадії проекту, передбачалося, що типовим, найвірогіднішим 

відповідачем у цивільних справах про повернення дитини буде батько, 

позбавлений прав опіки, який вирішує в односторонньому порядку вивезти 

дитину до іншого місця проживання. Фактично ж, дійсність виявилася зовсім 

іншою. Більшість відповідачів, відповідно до заяв, які подаються в порядку цієї 

Гаазької конвенції, – це матері, які мають права опіки над дитиною й які 

вирішують залишити іноземну державу внаслідок розірвання стосунків із батьком 

дитини й бажання повернутися додому, де вони сподіваються знайти підтримку. 

Нерідко їхнє рішення залишити державу мотивовано домашнім насильством, 

наміром батька встановити одноосібне піклування над дитиною. ВССУ відзначив, 

що «на практиці у таких справах дитину вивозить або відмовляється повернути до 

держави постійного проживання один із батьків, проте зустрічаються випадки, 

коли дитина незаконно утримується іншими членами сім’ї та родичами»130.  

ECHR у Рішенні по справі X v Latvia дав відповідь на питання про те, чи 

можливо кваліфікувати обставини як «викрадення дитини» (її незаконне 

переміщення), якщо на момент такого переміщення мати дитини була єдиним 

законним суб’єктом батьківського правовідношення (лише вона мала законні 

права опіки над дитиною)
131

. Обставини справи наступні: мати дитини (за 

походженням – латишка) проживала в Австралії, де у 2005 р. народила дитину, 

перебуваючи у шлюбі з іншим чоловіком, а не батьком дитини. Батьківство 

дитини не було встановлено. Мати дитини отримала громадянство Австралії у 

2007 році, а у 2008 році виїхала з Австралії до Латвії разом із дитиною, якій на 

той момент було три роки і п’ять місяців. І лише після цього батько дитини 

звернувся до Сімейного Суду Австралії із заявою про встановлення батьківських 

прав і про повернення дитини на підставі Гаазької конвенції 1980 р. Рішенням від 

6 листопада 2008 року австралійський суд встановив його батьківство на основі 

                                                           
130

 Узагальнення ВССУ «Про практику розгляду судами цивільних справ із застосуванням 

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 

року (Гаазька конвенція)» // URL: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html 
131

 ECHR, X v Latvia (application No 27853, decision of 26 November 2013). – URL: 

https://www.incadat.com/en/case/1234 
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тесту ДНК, і визначив, що батько і мати дитини мають спільну відповідальність 

за дитину з моменту її народження. Матері дитини було запропоновано взяти 

участь у процесі, однак вона цього це зробила; апеляцію на рішення 

австралійського суду вона не подавала. Міністерством юстиції Латвійської 

Республіки, отримавши у вересні 2008 року заяву про повернення дитини, подало 

в інтересах батька позов про визнання вивезення дитини незаконним та 

повернення її до Австралії. Справа слухалася у латвійських судах двох інстанцій 

за участю батька і суди постановили рішення про повернення дитини до Австралії 

та відмовилися переглядати рішення австралійських судів про встановлення 

спільної опіки над дитиною, відхиливши у тому числі заперечення матері про те, 

що батько дитини не визнавав своє батьківство до моменту її від’їзду з Австралії, 

а також те, що відповідно до висновку психолога дитина зазнає психологічної 

травми у випадку роз’єднання із матір’ю. Це і стало підставою звернення матері 

із заявою до ECHR про порушення Латвійською Республікою статті 8 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року. ECHR визнав порушення права матері дитини, передбаченого у ст. 8 

конвенції, але в аспекті питання, що розглядається у цій Главі, підкреслимо, що з 

позиції ECHR Гаазька конвенція 1980 р. була визнана такою, що поширюється на 

відносини, які склалися між батьками дитини у цій справі.  

Якщо переміщення чи утримування дитини кваліфікуються з позиції ст. 3 

конвенції як незаконні, то суд держави, у якій перебуває дитина, повинен вжити 

всіх належних заходів для повернення дитини до тієї держави, у якій вона 

мешкала до переміщення або утримування. Подальші спори стосовно дитини 

будуть вирішуватися в рамках судового процесу, що може бути ініційовано в 

державі постійного (звичайного) місця проживання дитини. Розпорядження про 

негайне повернення дитини може бути видано, якщо на дату початку процедур у 

судовому або адміністративному органі тієї Договірної держави, де знаходиться 

дитина, минуло менше одного року від дати незаконного переміщення або 

утримування дитини (ч. 1 ст.12). Однак навіть по спливу вказаного річного 

терміну судовий або адміністративний орган також може видати розпорядження 
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про повернення дитини, якщо немає даних про те, що дитина встигла 

призвичаїтися до нового середовища.  

Важливо, що у видачі розпорядження про повернення дитини може бути 

відмовлено за наявності обґрунтованих заперечень проти повернення, які 

викладено у ст. 13 конвенції. Цією статтею визначено 4 «заперечення», на які 

може посилатися особа, яка заперечує проти задоволення заяви про повернення 

дитини. Так, судовий або адміністративний орган запитуваної держави не 

зобов’язаний видавати розпорядження про повернення дитини, якщо особа, 

установа або інший орган, що заперечують проти повернення дитини, доведуть: 

1) нездійснення прав піклування: особа, установа або інший орган, що піклуються 

про дитину, фактично не здійснювали права піклування на момент переміщення 

або утримування; 2) наявність згоди на переміщення та утримування дитини: 

особа, установа або інший орган, що піклуються про дитину, дали згоду на 

переміщення або утримування, або згодом дали мовчазну згоду на переміщення 

або утримування; 3) існування серйозного ризику (grave risk): існує серйозний 

ризик того, що повернення поставить дитину під загрозу заподіяння фізичної або 

психічної шкоди або в інший спосіб створить для дитини нестерпну обстановку; 

4) заперечення дитини: дитина заперечує проти повернення і досягла такого віку 

та рівня зрілості, за яких слід брати до уваги її думку. Обов’язок доведення 

наявності підстав для відмови в поверненні дитини конвенція покладає на особу, 

яка вчинила потиправне вивезення або утримування дитини.  

Як показує практика, найбільш поширеним і водночас найскладнішим у 

застосуванні є таке заперечення, як «існування серйозного ризику», оскільки воно 

передбачає дослідження судом всієї історії сімейних стосунків дитини з кожним 

із її батьків, з’ясування та порівняння цілої низки факторів, які характеризують 

життя дитини у державі її попереднього звичайного місця проживання та у тій 

державі, до якої її було вивезено всупереч волі одного із батьків. ECHR 

неодноразово звертав увагу на те, що у найкращих інтересах дитини необхідно 

враховувати у т.ч. серйозність труднощів, з якими може зіткнутися дитина у 

державі, до якої її має бути повернуто, а також міцність соціальних, культурних 
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та сімейних зв’язків як із державою її перебування, так і з тією державою, 

повернення до якої вимагає позивач.  

Прикладом на підтвердження вищевказаного може бути Рішення ECHR у 

справі Šneersone and Kampanella v. Italy («Шнеерсоне і Кампанелла проти 

Італії»)
132

, що стосувалася правомірності рішень судів Італії про повернення до 

батька в Італію малолітнього сина, який проживав разом зі своєю мамою 

(заявницею) у Латвії. Хлопчик народився в Італії у 2002 р., його мама за 

походженням – латишка, а батько – італієць. Батьки дитини ніколи не були 

одружені і остаточно розсталися у 2003 році. Мати наголошувала, що батько 

відігравав незначну роль у вихованні дитини. Рішенням суду м. Рим від 20 

вересня 2004 р. матері дитини було надано одноосібну опіку над дитиною і 

визнано за батьком право на доступ до дитини. Незважаючи на рішення 

італійського суду від 3 лютого 2006 р. про стягнення аліментів на дитину, батько 

аліменти ніколи не сплачував, про що мати дитини скаржилася до поліції Італії. 

Єдиний дохід, який мати отримувала, – це допомога від її сім’ї у Латвії, однак 

виплати припинилися у грудні 2005 року. Оскільки мати дитини по суті 

залишилися без жодної матеріальної підтримки, вона була змушена повернутися 

разом із дитиною у квітні 2006 р. до Латвійської Республіки. У січні 2007 р. 

батько ініціював процес про повернення дитини до Італії на підставі Гаазької 

конвенції 1980 р. Рішенням латвійського суду від 11 квітня 2007 р. його позов 

було відхилено на підставі статті 13(1)(b) Гаазької конвенції 1980 р. У серпні 2007 

року батько звернувся до суду м. Рим із позовом про негайне повернення дитини 

до Італії на підставі ст. 11 регламенту Brussels IIbis. Суд м. Рим постановив, що 

батько спроможний забезпечити належний захист дитини, у т.ч. від будь-яких 

ризиків, пов’язаних із її повернення до Італії, і задовольнив позов. 15 жовтня 

2008 р. Латвійська Республіка подала до ECHR скаргу на Італію (на підставі ст. 

227 Угоди про заснування ЄС), обвинувачуючи суд м. Рим у порушенні положень 

регламенту Brussels IIbis, оскільки справу було заслухано без участі матері і без 
                                                           
132

 ECHR, Šneersone and Kampanella v. Italy (application No. 14737/09, decision of 12 July 2011). – 

URL: https://www.incadat.com/en/case/1152 
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заслуховування думки дитини, а також було проігноровано рішення судів 

Латвійської Республіки. ECHR не виявив порушення ст. 8 конвенції у зв’язку із 

відсутністю матері дитини під час слухання справи в суді м. Рим (оскільки вона 

мала право подати письмові пояснення у справі), проте шістьма голосами проти 

одного постановив, що мало місце порушення ст. 8 Європейської конвенції 

1950 р. при постановленні рішення про зобов’язання повернути дитину до Італії, 

оскільки воно суперечило найкращим інтересам дитини, порушувало міжнародне 

право і право Латвійської Республіки. На думку ECHR, рішення судів Італії є 

недостатньо обґрунтованими і не стали належною відповіддю на психологічну 

травму, яку спричинить раптовий і незворотній розрив тісних зв’язків між 

матір’ю і дитиною: судами не було враховано, що дитина має міцний емоційний 

зв'язок із мамою, не має спільної мови із батьком, якого не бачила понад три 

роки; не з’ясовано, чи відповідатиме помешкання батька потребам дитини; 

занурення дитини у чуже для неї лінгвістичне та культурне довкілля не може 

бути компенсовано відвідуванням дитячого садка, басейну і класів російської 

мови.  

Судова практика України також дозволяє навести декілька прикладів 

застосування статті 13 (ч.1, п.b) Гаазької конвенції 1980 року.  

Так у липні 2014 року Головне управління юстиції у Хмельницькій області 

звернулося в інтересах громадянина Федеративної Республіки Німеччини М. з 

позовом до громадянки України З. про забезпечення повернення неповнолітньої 

дитини до Федеративної Республіки Німеччини. Для обґрунтування позовних 

вимог заявник вказував на те, що М. та З. у шлюбі не перебували, проте мають 

спільну дочку С.М., 2011 року народження. 30 жовтня 2011 року З. разом із 

малолітньою дитиною приїхали до Німеччини для постійного проживання з 

батьком дитини однією сім’єю. 27 лютого 2013 року З. вивезла дочку в Україну та 

відмовилась повертатися до Федеративної Республіки Німеччина. 10 квітня 2013 

року М. звернувся із заявою про повернення дитини до Німеччини через 

Федеральне міністерство юстиції Федеративної Республіки Німеччина до 

Міністерства юстиції України як центрального органу України з виконання 
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Гаазької конвенції 1980 року. Головне територіальне управління юстиції у 

Хмельницькій області вважало, що вивезення З. дитини й утримування її в 

Україні без згоди М. є протиправним, суперечить статтям 3, 5 Гаазької конвенції 

1980 р., порушує права М, і просило визнати незаконним вивезення та 

утримування на території України неповнолітньої С.М., повернути її до 

Федеративної Республіки Німеччини в м. Мюнхен, а в разі невиконання З. 

рішення про повернення дитини в добровільному порядку зобов’язати її передати 

С.М. батькові М. Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, 

розглядаючи цю справу, вказав на ті обставини, які виходячи зі змісту Гаазької 

конвенції 1980 р. необхідно встановити для прийняття рішення про повернення 

дитини: чи дитина постійно мешкала в Договірній державі безпосередньо перед 

переміщенням або утримуванням, чи було переміщення або утримування дитини 

порушенням права на опіку або піклування згідно із законодавством тієї держави, 

де дитина проживала, чи здійснював заявник фактично права на опіку до 

переміщення дитини або чи здійснював би він такі права, якби не переміщення 

або утримування. Разом з тим, частиною другою статті 12, частинами першою та 

другою статті 13 та статтею 20 конвенції визначено вичерпний перелік обставин, 

за наявності яких суд має право відмовити у поверненні дитини до місця її 

постійного проживання. Касаційний цивільний суд підсумував, що відмовляючи у 

задоволенні позовних вимог про повернення неповнолітньої дитини до 

Федеративної Республіки Німеччина, суди попередніх інстанцій на підставі 

належним чином оцінених доказів, поданих сторонами, правильно застосували 

положення статей 3, 5, 12, 13, 20 Гаазької конвенції 1980 р. і дійшли 

обґрунтованого висновку про те, що на час розгляду справи дитина призвичаїлася 

до свого нового середовища (м. Шепетівка, Хмельницька область, Україна), а 

тому існує серйозний ризик того, що її повернення до Федеративної Республіки 

Німеччини може завдати їй фізичної або психічної шкоди або в інший спосіб 

створить для неї нестерпну обстановку
133

. 
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 Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 6 червня 2018 року у 

справі № 686/15274/14-ц (провадження № 61-20940св18) // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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Ще одним прикладом застосування статті 13 Гаазької конвенції 1980 р. може 

бути постанова з невідкладних питань Суду Великої Інстанції м. Нім (палата із 

сімейних питань), Французька Республіка, від 04 жовтня 2016 року у справі за 

позовом прокурора Республіки при Суді Великої Інстанції м. Нім до відповідача – 

громадянки України К. про повернення неповнолітньої дитини К.М.С. відповідно 

до Гаазької конвенції від 25 жовтня 1980 року про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей 1980 року. Указаною постановою суду 

встановлено, що переміщення К.М.С. на територію Франції є незаконним у світлі 

статті 3 Гаазької конвенції 1980 р., водночас на підставі статті 13 (ч.1, п.b)) 

конвенції, виходячи із вищих інтересів дитини К.М.С., суд встановив існування 

серйозного ризику того, що повернення поставить дитину під загрозу заподіяння 

їй фізичної або психічної шкоди, і вважав недоречним прийняти постанову про 

повернення дитини до батька в Україну. При цьому було враховано, що: дитина 

завжди у повсякденному житті мешкала разом із матір’ю, яка завжди опікувалась 

дитиною, її здоров’ям та школою; у розмові із суддею з сімейних питань, за 

відсутності сторін, дитина формально відмовилася їхати разом із своїм батьком в 

Україну; у Франції дитина мешкає разом із своєю матір’ю, вітчимом та 

сестричкою, яка народилась у новому шлюбі її матері; дитина ходить до школи, 

добре інтегрувалася та пристосувалася до життя у Франції
134

. 

Важливим аспектом механізму дії Гаазької конвенції 1980 є можливі форми 

взаємодії двох інститутів міжнародного приватного права: інституту повернення 

дитини на підставі Гаазької конвенції 1980 р. та інституту опіки
135

. Відправними у 

питанні взаємодії двох вказаних інститутів є статті 16 і 19 Гаазької конвенції 

                                                           
134

 Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 6 червня 2018 року у 

справі № 127/14242/15-ц (провадження № 61-5103св18) // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
135

 Черняк Ю. В. Анализ опыта исполнения в Украине судебных решений о возвращении 

ребенка на основании Гаагской конвенции о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей 1980 г. Цивилистическая процессуальная мысль: Междунар. сб. науч. ст. 

Вып. 3 «Исполнительный процесс» / Под ред. д. ю.н., проф. С. Я. Фурсы. К.: Издатель 

Фурса С. Я., 2014. 588 с. – С. 464-471; Черняк Ю. Гаагская конвенция о гражданско-правовых 

аспектах международного похищения детей и судебные споры об опеке. National Law Journal: 

Theory and Practice. 2015. Nr. 6 (16). – С. 249-253. 
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1980 р. Так, відповідно до ст. 16, після одержання повідомлення про незаконне 

переміщення або утримування дитини судові або адміністративні органи 

Договірної держави, на територію якої була переміщена дитина, або на території 

якої вона утримується, не будуть вирішувати по суті питання про піклування 

доти, поки не буде визначено, що дитина не повинна бути повернута відповідно 

до цієї конвенції. Це положення посилює стаття 19, якою передбачено, що ніяке 

рішення, прийняте відповідно до цієї конвенції щодо повернення дитини, не 

розглядається як встановлення обставин будь-якого питання про піклування.  

Ідея, відображена у статтях 16 і 19 Гаазької конвенції 1980 р., полягає в тому, 

що рішення про опіку не повинно залежати від обставин, які змінюються 

внаслідок односторонніх дій однієї зі сторін спору. Слід наголосити, що рішення 

про повернення дитини, ухвалене на підставі Гаазької конвенції 1980 р., не 

позбавляє ту особу, яку зобов’язано повернути дитину, звернутися до суду для 

вирішення по суті питання про піклування про дитину. Проте є обмеження 

юрисдикційного характеру – такий спір має вирішуватися судом держави 

постійного місця проживання дитини. Таким чином, конвенція діє як засіб 

стримування від намагань однієї зі сторін спору про опіку перенести юрисдикцію 

цього спору до іншої держави шляхом викрадення дитини і зміни місця її 

проживання. У справі Maumousseau and Washington v. France ECHR вказав, що 

він «повністю підтримує філософію Гаазької конвенції 1980: керуючись 

необхідністю безпосереднього захисту дітей, які найпершими страждають від 

травми, заподіяної їхнім переміщенням чи утримуванням, цей міжнародний акт 

намагається стримати поширення явища міжнародного викрадення дітей. Тому 

надзвичайно важливим є те, що якщо дотримано всі вимоги Гаазької конвенції 

1980 р., то status quo дитини має бути відновлено якомога швидше для того, щоб 

уникнути правового посилення фактичної ситуації, зумовленої неправомірним 

переміщенням чи утримуванням дитини, і залишити питання опіки та 
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батьківських прав і обов’язків на вирішення судами держави звичайного місця 

проживання дитини, згідно зі статтею 19 Гаазької конвенції»
136

.  

Отже, з одного боку, Гаазька конвенція 1980 р. не допускає вирішення в 

рамках провадження у справі про повернення дитини тих питань, які стосуються 

опіки; ці питання врегульовано іншими міжнародними актами – Гаазькою 

конвенцією про батьківську відповідальність 1996 р., Європейською конвенцією 

про опіку 1980 р., Європейською конвенцією про контакт з дітьми 2003 р., а 

також двосторонніми договорами про правову допомогу і консульськими 

конвенціями України
137

. З іншого боку, саме порушення прав опіки і піклування є 

передумовою кваліфікації переміщення або утримування дитини як незаконного, 

і, як засвідчує судова практика, спори про опіку завжди супроводжують справи 

про повернення викраденої дитини. Як уже було зазначено вище, відповідно до 

ст. 3 (ч. 1, п. b)) Гаазької конвенції 1980 р. однією із обставин, які повинні 

обов’язково досліджуватися при розгляді цивільних справ про повернення 

дитини, є те, чи здійснювалися права піклування фактично під час переміщення 

чи утримування, або чи здійснювалися б вони, якби не переміщення або 

утримування. Цей припис конвенції спрямовано на те, щоб зашкодити 

задоволенню таких заяв про повернення дитини, які ініціюються особами, чиї 

права опіки «втратили актуальність». Як правило, це проявляється в тому, що 

особа упродовж тривалого періоду часу, ще до переміщення чи утримування 

дитини, не брала активної участі у житті дитини. Тому варто погодитися із тезою 

про те, що факт існування батьківських прав, судового або адміністративного 

рішення чи угоди сам по собі необов’язково є достатньою підставою для 

юрисдикції згідно із Гаазькою конвенцією 1980 р. – принаймні повинні бути 

                                                           
136 ECHR, Maumousseau and Washington v. France (application no. 39388/05), decision of 6 

December 2007. – URL: https://www.incadat.com/en/case/942 
137

 Черняк Ю. Гаазька Конвенція 1980 р. про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей в системі міжнародних правових актів України. – Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Міжнародні відносини. 2015. № 1(43). – С. 

78-82. 
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надані докази здійснення оспорюваних прав піклування для того, аби підтвердити 

«незаконність переміщення або утримування».  

Викладене вище підтверджує, що в самому тексті Гаазької конвенції 1980 р. 

два інститути: повернення викраденої дитини і опіка над дитиною – є тісно 

переплетеними. Нерідко вони застосовуються в одній нормі, як, наприклад, у 

ст. 3, яка містить легальне визначення незаконного переміщення й утримування, 

та у ст. 1 конвенції, яка визначає цілі конвенції і відносить до них як забезпечення 

негайного повернення дитини, так і забезпечення ефективного здійснення прав 

піклування й доступу. Серед необхідних заходів, спрямованих на досягнення 

цілей, конвенцією визначено ініціювання або сприяння порушенню судових чи 

адміністративних процедур для того, аби домогтися повернення дитини та, якщо 

це доречно, організувати або забезпечити ефективне здійснення права доступу 

(ст. 7 (ч. 2, п. f)). Ця та наступні норми конвенції вказують на те, що конвенція 

спрямована не стільки на охорону, скільки на захист прав щодо дитини й 

застосовується в тих випадках, коли ці права порушуються.  

На наш погляд, основним критерієм визначення того, чи підпадає спір про 

дитину під предметну сферу дії Гаазької конвенції 1980 р., є спосіб захисту 

порушеного права і, відповідно, предмет заявленого позову. Потрібно відзначити, 

що проблема правильного застосування способу захисту і предмета позову при 

застосуванні Гаазької конвенції 1980 р. виявилася однією із найгостріших в 

українській судовій практиці. Міністерство юстиції України у своєму Роз’ясненні  

«Досвід виконання Міністерством юстиції України Конвенції про цивільно-

правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду 

таких справ судами України»138 звернуло увагу на цю обставину і підкреслило, що 

метою звернення до суду завжди є встановлення факту незаконного переміщення 

та/або утримування дитини відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей та її повернення до місця постійного проживання 

                                                           
138

 Роз’яснення МЮ України від 29.08.2011 р. Досвід виконання Міністерством юстиції 

України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та 

практика розгляду таких судами України. – URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/n0060323-

11. 
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з метою подолання негативних наслідків, які виникли у зв’язку з одноосібним 

рішенням особи (як правило, одного з батьків) змінити місце проживання дитини. 

Проте українські суди не завжди дотримуються такого підходу й, як наслідок, їх 

рішення стають предметом апеляційного і касаційного оскарження: приміром, 

якщо в рішенні, ухваленому за результатами розгляду справи про забезпечення 

повернення дитини до держави її звичайного місця проживання, суд одночасно 

вирішує питання щодо опіки над дитиною.  

Так, у одній зі справ, що стосувалася повернення дитини на територію Італії, 

Верховний Суд України скасував рішення попередніх інстанцій, аргументувавши 

це тим, що суди «у порушення ч. 6 ст. 130, ст. 212-214, 315 ЦПК України не 

визначились із предметом і підставою позову, – зокрема, суди не звернули увагу 

на те, що предметом та підставою позову є незаконне утримання неповнолітньої 

дитини відповідачкою на території України поза згодою її чоловіка та батька 

дитини – громадянина Італії ,та порушення нею вимог Гаазької Конвенції 1980 р., 

яка є частиною національного законодавства України і підлягає обов’язковому 

застосуванню. … Питання про піклування дитини між батьками мають 

вирішуватися лише після її повернення відповідно до вимог Конвенції»139. 

На необхідності вирішення справи у межах предмету заявленого позову – 

повернення малолітньої дитини в порядку виконання Україною взятих на себе 

зобов’язань за Гаазькою конвенцією 1980 р., наголосив також Верховний Суд у 

постанові від 29 серпня 2018 р.
140

 Суд зазначив, що під час розгляду питання про 

повернення дитини до держави її походження (Сполученого Королівства Великої 

Британії і Північної Ірландії) не вирішується питання встановлення особи, котрій 

у майбутньому буде надано право піклування дитиною. Тому посилання матері 

дитини на те, що прийняття судом позитивного рішення про повернення дитини 

беззаперечно розлучить її з сином, колегія суддів оцінила як безпідставні, 

                                                           
139

 Ухвала Верховного Суду України від 6.10.2010 г. по справі № 6-12239св10. – URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua. 
140

 Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 29 серпня 2018 року 

№ 2-4237/12 (провадження № 61-18331св18). – URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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оскільки зазначене не перешкоджає матері супроводжувати малолітнього під час 

його повернення та звернутися до компетентних органів Сполученого 

Королівства Великої Британії і Північної Ірландії для вирішення питання по суті 

опіки і визначення його місця проживання.  

З іншого боку, обставини здійснення опіки над дитиною не можуть бути 

залишені в жодному випадку поза увагою суду, якщо йдеться про випадки, коли 

відповідно до ст. 13 конвенції може бути відмовлено у видачі розпорядження про 

повернення дитини. Ця стаття відносить до предмета доказування обставини, які 

безпосередньо стосуються опіки (піклування) та порядку її здійснення. 

Мотивувальна частина рішення суду України, яким суд відмовляє у видачі 

розпорядження про повернення дитини, посилаючись на ст. 13 Гаазької конвенції 

1980 р., має містити оцінку дослідження судом вказаних обставин. Однак 

важливим є те, що подання доказів, на підтвердження обставин, викладених у 

статті 13 конвенції, має за мету не ініціювання провадження з питання 

встановлення чи поновлення опіки, а відмову в задоволенні заявленої вимоги про 

повернення дитини. Таким чином, визначений конвенцією спосіб захисту прав 

піклування – ініціювання судової або адміністративної процедури з метою 

домогтися повернення дитини, не змінюється.   

При розгляді справи про повернення дитини важливо також враховувати, 

коли саме ухвалено рішення про опіку.  

По-перше, рішення про встановлення опіки може бути ухвалено до початку 

судового провадження щодо повернення незаконно переміщеної чи утримуваної 

дитини. Як уже зазначалося вище, рішення судової влади визначається Гаазькою 

конвенцією 1980 р. як одна із підстав виникнення права опіки/піклування 

(ст. 3(ч.2)). Поза сумнівом, той суд, який розглядає цивільну справу про 

повернення дитини, не може залишити поза увагою рішення іншого суду, яке 

стосується встановлення опіки/піклування. Ілюстрацією зазначеного аспекту 

застосування Гаазької конвенції 1980 р. може слугувати наступна справа, 

розглянута українськими судами. Громадянин США та громадянка України 

уклали шлюб у 1999 р., у якому народився син, а у 2004 р. вони розлучилися. 
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Відповідно до рішення суду округу Джефферсон від 06.01.2005 року було 

визначено, що опіка над дитиною належить спільно обом батькам і місце 

проживання дитини не повинно знаходитися поза межами округу Джефферсон; 

якщо суд в подальшому цього не дозволить, дитині заборонено виїжджати поза 

межі штату Нью-Йорк без розпорядження суду. У 2009 році громадянка 

України – мати дитини звернулася до суду із сімейних справ округу Джефферсон 

з метою отримання дозволу на виїзд неповнолітнього сина в Україну, але згідно із 

рішенням цього суду від 27.05.2009 року у задоволенні клопотання їй було 

відмовлено. Проте в липні 2010 року вона разом з дитиною виїхала до України, 

чим самостійно змінила місце проживання сина й визначила його нове місце 

проживання в Україні. Оскільки громадянин США – батько дитини вважав, що 

вказані дії порушують його право на піклування про сина, Головне управління 

юстиції Міністерства юстиції України в АР Крим звернулося в його інтересах із 

позовом про визнання незаконними вивезення та подальше утримування на 

території України неповнолітньої дитини і про повернення дитини. Справа 

дійшла до Вищого Спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, який, зокрема, вказав на необхідність врахування рішення 

суду округу Джефферсон від 06.01.2005 року. «визнаючи те, що переміщення 

дитини 03.07.2010 року матір’ю до України не може бути визнано незаконним в 

розумінні ст. 3 Конвенції, оскільки на час переміщення право піклування про 

дитину здійснювала саме вона, суди попередніх інстанцій не взяли до уваги, що 

відповідно до рішення суду округу Джефферсон від 06.01.2005 року опіка над 

неповнолітнім належить спільно обом батькам». Це стало однією з підстав для 

повернення справи на новий розгляд до суду першої інстанції141.  

По-друге, на практиці не є рідкими випадки, коли подається позов про 

встановлення (зміну) опіки й суд ухвалює за ним рішення ще до того, як вирішено 

спір про повернення дитини, яку було незаконно переміщено чи утримувано. З 

                                                           
141

 Ухвала ВССУ від 2.11.2011 р. за касаційною скаргою Міністерства юстиції України на 

рішення Залізничного районного суду м. Сімферополя від 8 квітня 2011 року та ухвалу 

Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 9 червня 2011 року. – URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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приводу подібних судових рішень про опіку позиція Гаазької конвенції 1980 р. є 

категоричною: питання про піклування не може вирішуватися по суті доти, доки 

не буде визначено, що дитина не повинна бути повернута відповідно до цієї 

Конвенції або допоки заява не буде подана відповідно до цієї Конвенції протягом 

розумного періоду часу після одержання повідомлення (ст. 16). Так, за однією зі 

справ, у червні 2008 р. Міністерство юстиції України звернулося з позовом в 

інтересах громадянина держави Ізраїль до громадянки України про повернення 

неповнолітньої дитини до місця її постійного проживання – держави Ізраїль, на 

підставі Гаазької конвенції 1980 р. Для обґрунтування своїх вимог позивач указав, 

що після розірвання шлюбу із відповідачкою за рішенням Равінатського суду 

м. Лод від 9 травня 2005 р. дитину було залишено проживати разом із матір’ю та 

визначено час для зустрічей із батьком. Однак, порушивши вказане судове 

рішення, відповідачка неправомірно 15 червня 2007 р. виїхала разом із дитиною з 

Ізраїлю до України. Кожна зі сторін у справі наводила різні аргументи, позивач у 

т.ч. посилався на рішення Равінатського суду м. Реховота від 7 жовтня 2007 року 

про передачу опікунства над дитиною від матері батькові. Проте суди України 

визначили, що це рішення було ухвалено під час перебування дитини разом із 

матір’ю в Україні та після звернення центрального органу держави Ізраїль до 

центрального органу України з вимогою про повернення дитини, і зробили 

висновок про те, що, оскільки таке рішення ухвалено судом держави Ізраїль без 

участі матері та до вирішення питання про повернення дитини компетентним 

органом України, воно не може бути доказом порушення прав батька як опікуна 

дитини142. 

 

 

 

                                                           
142

 Ухвала Колегії суддів Судової палати у цивільних справах ВСУ від 1.09.2010 р. за 

касаційною скаргою МЮ України на рішення колегії суддів судової палати у цивільних 

справах Апеляційного суду АРК від 14.05.2009 р. – URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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2.1.2. Захист права опіки у випадку неправомірного переміщення дитини на 

підставі Європейської конвенції про опіку 1980 р.: порівняльно-правовий аспект 

 

Питання вжиття заходів у випадку неправомірного переміщення дитини 

охоплюються також предметною сферою Європейської конвенції про визнання та 

виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, 

ухваленою Радою Європи у 1980 р. Виходячи із преамбули конвенції, її цілями є 

запровадження заходів, які забезпечують більш широке визнання та виконання 

рішень стосовно опіки над дитиною, та запровадження відповідних положень, які 

дозволяють поновлювати опіку над дітьми у випадках її свавільного припинення, 

тобто коли діти неправомірно переміщаються через міжнародні кордони. 

Станом на 24 лютого 2010 року учасниками Європейської конвенції про 

опіку 1980 р. є 36 держав – це всі держави ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, 

Македонія, Молдова, Норвегія, Сербія, Туреччина,Чорногорія, Швейцарія, 

Україна ратифікувала конвенцію у 2008 р.
143

  

Європейська конвенція спрямована на надання допомоги в пошуку 

місцезнаходження дитини та/або забезпечення визнання та виконання рішення 

про опіку. Вона застосовується лише щодо рішень, визначених у статтях 7 та 

11 конвенції – це рішення стосовно опіки та рішення про право доступу до 

дитини. Для того, щоб врівноважити права опіки та права доступу до дитини, 

конвенцією визначено у ч.1 статті 11 загальне правило про те, що рішення про 

право доступу до дитини та положення рішень стосовно опіки, в яких ідеться про 

право доступу до дитини, визнаються та виконуються на таких самих умовах, як й 

інші рішення стосовно опіки. Однак, усвідомлюючи, що беззастережене 

виконання рішення про право доступу до дитини може бути практично не 

виконуваним у зв’язку зі зміною місця проживання дитини, автори конвенції 

передбачили у ч.2 статті 11 положення про те, що компетентний орган 

                                                           
143

 Закон України від 6 березня 2008 р. Про ратифікацію Європейської конвенції про визнання 

та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми // ВВР, 

2008, № 17, ст. 177.  
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запитуваної Держави може встановити умови запровадження та здійснення права 

доступу до дитини з урахуванням, зокрема, зобов’язань, узятих сторонами із 

цього питання.  

Статтями 8 і 9 конвенції врегульовано питання про те, яким чином може 

бути захищено права опіки у випадку неправомірного переміщення дитини. 

Конвенція передбачає негайне вжиття центральним органом запитуваної держави 

заходів для поновлення опіки над дитиною у випадку її неправомірного 

переміщення за наявності таких умов: 1) на час порушення провадження у 

державі, у якій було ухвалено рішення про опіку, або на час неправомірного 

переміщення, якщо воно сталося раніше, дитина та її батьки були громадянами 

тільки цієї держави; 2) дитина мала місце проживання на території цієї держави; 

3) прохання про повернення було подано до центрального органу впродовж 6-

місячного періоду від дати неправомірного переміщення.   

На нашу думку, між Гаазькою конвенцією 1980 р. та Європейською 

конвенцією про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про 

поновлення опіки над дітьми 1980 р. є дві найсуттєвіші відмінності щодо порядку 

регулювання ними питання повернення дитини.  

По-перше, Європейська конвенція 1980 р. вимагає наявності попереднього 

рішення про опіку й визнання такого рішення; заяви ж, які подаються на підставі 

Гаазької конвенції 1980 р., ґрунтуються на концепції порушення прав піклування, 

а не на реєстрації та визнанні рішення про опіку в запитуваній державі.  

По-друге, згідно із Гаазькою конвенцією 1980 р. розпорядження про негайне 

повернення дитини може бути видано, якщо на дату початку процедур у 

судовому або адміністративному органі тієї Договірної держави, де перебуває 

дитина, минуло менше одного року з дати незаконного переміщення або 

утримування (ст.12 (1)). Європейська конвенція про опіку 1980 р. встановлює 

значно менший – 6-місячний строк, у межах якого може бути подано прохання 

про повернення дитини.  

Ця конвенція вказується в якості джерела регулювання міжнародних спорів 

щодо дитини, однак зазвичай із застереженням про те, що вона не набула такої 
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самої популярності і поширеного застосування на практиці як Гаазька конвенція 

1980 р.144  

Обидві конвенції було прийнято в один і той самий рік, проте у жодній із них 

немає конкретних приписів про порядок їх взаємовідносин. Відповідно до ст. 

29 Гаазької конвенції 1980 р., ця конвенція не перешкоджає жодній особі, 

установі або органу, що заявляє про порушення прав піклування або доступу 

відповідно до положень статей 3 або 21, прямо звернутися до судових або 

адміністративних органів будь-якої Договірної держави, на основі положень цієї 

конвенції або на іншій основі. На нашу думку, питання співвідношення Гаазької 

конвенції 1980 і Європейської конвенції про опіку 1980 р. має вирішуватися не за 

правилом lex generali – lex specialis, а за критерієм «більш зручна норма» для 

конкретного спору щодо дитини.  

Міжнародна практика свідчить, що ті держави, які ратифікували обидві 

конвенції, частіше звертаються все ж таки до Гаазької конвенції 1980 р. 

Наприклад, Союз з питань міжнародного викрадення дітей Сполученого 

Королівства підрахував, що з 500 поданих заяв щодо дітей, справи про 

повернення яких він розглядає щорічно, лише 8 % містять посилання на 

Європейську конвенцію 1980 р.
145

 Що стосується України, то відповідно до 

судової практики та інформації Міністерства юстиції України громадяни України 

не скористалися можливостями і правовими інструментами, які надає ця 

конвенція.  

 

2.1.3. Питання взаємодії Гаазької конвенцїя 1996 р. із Гаазькою 

конвенцією 1980 р. 

 

Гаазька конвенція 1996 р. про юрисдикцію, право, що застосовується, 

визнання, виконання і співробітництво щодо батьківської відповідальності та 

                                                           
144

 Dutta A. Child Law (International). – The Max Planck Encyclopedia of European Private Law. 

Volume I. Edited by Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, Andreas Stier. – Oxford, 

2012. –2,024 p. – P. 174. 
145

 Buck Tr. International Child Law. – Cavendish Publishing Limited, 2005. – 331 p. – P. 134. 
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заходів захисту дітей відома у світі як «Гаазька конвенція про міжнародний 

захист дітей», оскільки вона спрямована на досягнення відразу декількох цілей 

(ст. 1): a) регулює питання міжнародної підсудності й визначає, органи якої 

держави мають юрисдикцію вживати заходів, спрямованих на захист особи та 

майна дитини; б) регулює колізійні питання й визначає, яке саме право має 

застосовуватися до питань батьківської відповідальності; в) забезпечує визнання 

та виконання заходів захисту в усіх Договірних державах; г) запроваджує 

співробітництво між органами Договірних держав, яке може бути необхідним для 

досягнення цілей цієї конвенції. З огляду на визначені цілі, Гаазька конвенція 

1996 р., порівняно з іншими Гаазькими дитячими конвенціями, має дуже широку 

сферу застосування. При її розробці було взято до уваги всі інститути, які 

спрямовані на захист дитини і які відомі сучасному праву різних держав світу. Як 

наслідок, конвенція охоплює широке коло правових заходів – як приватного, так і 

публічного характеру, мета яких полягає в захисті особистих та майнових прав 

дитини
146

. Це, зокрема, такі заходи: а) набуття, здійснення, припинення чи 

обмеження батьківської відповідальності; б) права опіки та піклування про 

дитину; в) право визначати місце проживання дитини; г) право спілкуватися з 

дитиною, у т.ч. право брати дитину на обмежений період у місце інше, ніж її 

звичайне місце проживання; ґ) інститути, аналогічні опіці та піклуванню 

(прийомна сім’я); д) нагляд з боку держави за піклуванням над дитиною; 

е) управління, збереження або розпорядження майном дитини.  

Варто підкреслити, що Гаазька конвенція 1996 має доволі широке коло 

учасників, серед них – держави різних континентів і різних правових систем. 

Найбільше число учасників конвенції – це держави-члени ЄС 147. Крім країн ЄС, 

                                                           
146 Черняк Ю. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей (на матеріалах 

Гаазької конвенції 1996 р.). – Право України. 2008. № 5. – С. 92-98. 
147

 Рада ЄС 19 грудня 2002 р. прийняла Рішення № 2003/93/EC, яким уповноважила держави-

члени ЄС підписати цю Конвенцію в інтересах Співтовариства, що і було зроблено 1 квітня 

2003 р. (за винятком Нідерландів, які підписали конвенцію ще 1 вересня 1997 р.). Для держав-

членів ЄС Гаазька конвенція 1996 р. доповнює Регламент Ради ЄС № 2201/2003 про 

підсудність та визнання і виконання судових рішень у шлюбних справах та у справах зі спорів, 

що випливають з батьківської відповідальності (Brussels IIbis). 
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Гаазька конвенція 1996 р. набула чинності в Австралії, Албанії, Домініканській 

Республіці, Еквадорі, Лесото, Сполучених Штатах Америки, Марокко, Монако, 

Чорногорії. Цікавим є той факт, що серед країн колишнього СРСР, крім України, 

цей міжнародний договір також підписали Вірменія та Російська Федерація. 

Через те, що Гаазька конвенція 1996 р. є lex posterior стосовно Гаазької 

конвенції 1980 р., вона містить норму, яка регулює питання взаємодії цих двох 

документів. Так, у ст. 50 Гаазької конвенції 1996 р. зазначено, що «ця конвенція 

не впливає на застосування Гаазької конвенції 1980 р. у відносинах між 

Сторонами обох Конвенцій, однак ніщо не перешкоджає застосуванню положень 

цієї Конвенції для цілей повернення дитини, яка була протиправно переміщена 

або утримувалась, чи для надання права на спілкування». Таким чином, ця норма 

допускає можливість паралельного застосування обох Гаазьких конвенцій. І, 

дійсно, аналіз положень цих двох міжнародних правових актів, а також практика 

їх застосування українськими судами дозволяє виділити декілька ситуацій, коли 

норми двох документів є взаємодоповнюваними. На нашу думку, існує низка 

форм паралельного застосування Гаазьких конвенцій 1980 і 1996 років. 

I. Застосування концепції звичайного місця проживання дитини. Застосована 

в обох конвенціях концепція звичайного (постійного) місця проживання дитини – 

це найбільш яскравий приклад взаємодоповнення положень двох Гаазьких 

конвенцій. Так, із позиції Гаазької конвенції 1980 р. кваліфікація переміщення або 

утримування дитини як незаконного здійснюється на основі встановлення факту 

порушення права піклування про дитину, що належить особі, установі або іншому 

органові відповідно до законодавства держави, у якій дитина постійно мешкала 

до переміщення або утримування (ст. 3). Крім цього, відповідно до встановленого 

ст. 8 Гаазької конвенції 1980 р. правила підвідомчості заяв про допомогу у 

забезпеченні повернення дитини, такі заяви подаються до Центрального органу за 

місцем постійного проживання дитини або до Центрального органу будь-якої 

іншої Договірної держави.  

Гаазька конвенція 1996 р. закріплює у ст. 7 (ч. 1) загальне правило про те, що 

саме органи Договірної Держави, у якій дитина мала звичайне місце проживання 
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безпосередньо до переміщення або утримування, зберігають свою юрисдикцію 

доти, допоки дитина не набуде звичайного місця проживання в іншій Державі. 

Таким чином, встановлене Гаазькою конвенцією 1996 р. правило міжнародної 

загальної підсудності у справах про вжиття заходів, спрямованих на захист особи 

дитини та її майна, посилює положення Гаазької конвенції 1980 р. про те, що 

основна роль у визначенні правових засобів захисту особи і майна дитина 

належить саме юрисдикційним органам її звичайного (постійного) місця 

проживання.  

У судовій практиці України трапляються приклади, коли суд, розглядаючи 

цивільну справу про повернення дитини з території України до місця її 

постійного місця проживання в іноземній державі, посилається не лише на 

Гаазьку конвенцію 1980 р., але у т.ч. і на Гаазьку конвенцію 1996. Так, у 2009 р. 

апеляційний суд Дніпропетровської області розглядав, у порядку апеляційного 

провадження, справу за позовом Міністерства юстиції України в інтересах 

громадянина Італії до громадянки України про забезпечення повернення дитини 

до місця її постійного проживання в Італії. Під час розгляду цієї справи було 

встановлено, що відповідачка, у свою чергу, звернулась до українського суду з 

позовом про встановлення місця проживання дитини разом із нею, тобто на 

території України. Ці дії відповідачки суд оцінив як намір обійти закон (ст. 10 ЗУ 

«Про МПрП» 2005 р.) і, зіславшись на положення ст. 7 Гаазької конвенції 1996 р., 

постановив, що «у питанні визначення місця проживання дитини зберігається 

юрисдикція за органами Італії до тих пір, допоки триває судовий розгляд цієї 

справи і не ухвалено рішення про відмову в поверненні дитини»148. 

II. Вжиття необхідних тимчасових заходів захисту особи дитини та її 

майна. Справи про повернення дитини в разі її незаконного переміщення чи 

утримування є тією категорію справ, при розгляді яких надзвичайно актуальним є 

застосування тимчасових заходів захисту дитини. Тому Гаазька Конвенція 1980 р. 

                                                           
148

 Рішення колегії суддів судової палати у цивільних справах апеляційного суду 

Дніпропетровської обл. від 29.07.2009 р. у справі № 22г-2426/2009. – URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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(ст. 7, ч. 2, п. b)) називає серед можливих форм співпраці компетентних органів 

Договірних держав з метою забезпечення негайного повернення дітей та 

досягнення інших цілей цієї конвенції, такий захід, як «запобігання завданню 

подальшої шкоди дитині або збитків зацікавленим сторонам шляхом вжиття 

тимчасових заходів». Зазначене положення Гаазької конвенції 1980 р. 

конкретизується у статті 11 Гаазької конвенції 1996 р., яка  врегульовує питання 

юрисдикції щодо вжиття будь-яких необхідних тимчасових заходів захисту у 

невідкладних випадках.  

III. Співробітництво Договірних держав у сфері надання інформації про 

законодавство. Повний і всебічний розгляд міжнародних сімейних справ важко 

уявити без співробітництва юрисдикційних органів держав-учасниць. Обидві 

Гаазькі конвенції передбачають такий вид правової допомоги як надання 

інформації. Однак визначений кожною із конвенцій обсяг цієї допомоги є різним. 

Так, відповідно до Гаазької Конвенції 1980 р. (ст. 7, ч. 2, п. e), п. d)), Центральні 

органи Договірних держав зобов’язані надавати інформацію загального характеру 

про законодавство їхніх держав, пов’язане із застосуванням Конвенції, а також 

обмінюватися там, де бажано, інформацією про соціальне походження дитини. 

Водночас Гаазька Конвенція 1996 р. (ст. 30, ч. 2) покладає на Центральні органи 

договірних держав обов’язок здійснювати належні кроки для надання більш 

широкої інформації, а саме – про закони та наявні послуги в своїх державах щодо 

захисту дітей. Тому, на думку авторів Практичного посібника із застосування 

Гаазької конвенції 1996 р. та Гаазької конвенції 1980 р., це положення Гаазької 

Конвенції 1996 р. надає право центральному органу або одному із батьків дитини 

отримувати більш широку інформацію про законодавство тієї Держави-учасниці, 

до якої дитину було незаконно переміщено або в якій дитина незаконно 

утримується149. 

                                                           
149 Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 

and Measures for the Protection of Children. – The Hague Conference on Private International Law 

Permanent Bureau. The Hague, the Netherlands, 2014. – 215 p. – П. 13.9. 
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IV. Співробітництво Договірних держав у сфері надання інформації, що 

стосується захисту дитини. Потрібно зазначити, що далеко не завжди 

вирішення справи про повернення дитини, яку було незаконно переміщено чи 

утримувано, призводить до остаточного вирішення спору щодо цієї дитини. 

Нерідко трапляються ситуації, коли після ухвалення рішення за цією справою 

один із законних представників дитини звертається до суду із позовом, що 

стосується опіки, піклування над дитиною, визначення її місця проживання, 

способів участі у вихованні дитини і т.п. Причому такі позови можуть подаватися 

як тоді, коли суд видав розпорядження про повернення дитини, так і тоді, коли 

суд відмовив у поверненні дитини. Наприклад, припустімо, що юрисдикційний 

орган тієї Договірної держави, у якій перебуває дитина, відмовляє в поверненні 

дитини на тій підставі, що «існує серйозний ризик того, що повернення поставить 

дитину під загрозу заподіяння фізичної або психічної шкоди або іншим шляхом 

створить для дитини нестерпну обстановку» (ст. 13 (ч. 1, п. b) Гаазької конвенції 

1980 р.). Той із батьків дитини, чию заяву про повернення дитини було відхилено, 

звертається до суду держави звичайного місця проживання дитини із позовом про 

передачу прав опіки щодо дитини йому. Водночас ні позивач, ні суд цієї 

Договірної держави не мають достатньо інформації про те, чому саме суд іншої 

держави відмовив у поверненні  дитини. Потрібно вказати, що жодна з Гаазьких 

конвенцій, на противагу регламенту Brussels IIbis (ст. 11, ч. 6), не покладає на суд, 

який відмовив у видачі розпорядження про повернення дитини на підставі ст. 13 

Гаазької Конвенції 1980 р., зобов’язання передати всі документи, які стосуються 

розгляду, у т.ч. протокол судових слухань, копію розпорядження, юрисдикційним 

органам держави, у якій дитина мала звичайне місце проживання до її 

незаконного переміщення чи утримання. У такій ситуації, коли до органу 

Держави-учасниці, у якій дитина має звичайне місце перебування, подано позов зі 

спору про опіку й дотепер відсутня інформація про те, на якій підставі було 

відмовлено в поверненні дитини, є сенс застосувати ст. 34 Гаазької конвенції про 

батьківську відповідальність 1996 р. Ця стаття передбачає, що, маючи намір 

вжити заходів захисту, та якщо цього вимагає становище дитини, компетентні 
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органи згідно з Конвенцією можуть звернутися до будь-якого органу іншої 

Договірної держави, який має інформацію, що стосується захисту дитини, із 

проханням надати цю інформацію. Отже, юрисдикційний орган держави 

звичайного місця проживання дитини, у провадженні якого знаходиться спір 

щодо опіки над цієї дитиною, може запитати відповідну інформацію від суду тієї 

держави, який видав розпорядження про відмову в поверненні дитини.  

V. Співробітництво у зв’язку з виникненням проблеми конкуренції 

юрисдикцій. Гаазька конвенція 1980 року визначає альтернативну підвідомчість 

заяв про допомогу в забезпеченні повернення дитини – така заява може 

подаватися як до Центрального органу за місцем постійного проживання дитини, 

так і до Центрального органу будь-якої іншої Договірної держави (ст. 8). Разом з 

цим, у цій конвенції відсутні норми, що можуть бути застосовані для 

врегулювання ситуації, коли подібні заяви подано одночасно до органів декількох 

Договірних держав і виникає одне з найбільш складних питань у міжнародному 

цивільному процесі – проблема конкуренції юрисдикцій (lis pendens). У контексті 

конвенцій, що розглядаються, проблема ускладнюється тим, що жодна з них не 

визначає порядку врегулювання ситуації, коли провадження за заявою про 

повернення дитини відбувається одночасно і в Державі-учасниці звичайного 

місця перебування дитини (відповідно до ст. 5 і ст. 7 Гаазької Конвенції 1996 р.), і 

в Державі-учасниці, до якої дитину було незаконно переміщено або в якій вона 

незаконно утримується (відповідно до ст. 12 Гаазької Конвенції 1980 р.). 

Практичний посібник із застосування цих конвенцій рекомендує, що «за таких 

обставин держави-учасниці мають спілкуватися і співробітничати (або через 

центральні органи, або/і через суди) щодо можливих шляхів врегулювання 

ситуації, виходячи із найкращих інтересів дитини»150. 

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що Гаазька конвенція 

1996 р. не змінює і не замінює механізму вирішення питання про повернення 

                                                           
150 Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 

and Measures for the Protection of Children. – The Hague Conference on Private International Law 

Permanent Bureau. The Hague, the Netherlands, 2014. – 215 p. – П. 13.12. 
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дитини, яку було незаконно вивезено чи утримувано. Це чітко випливає зі ст. 50 

Гаазької конвенції 1996 р. і викладених тез. Натомість можемо говорити, що вона 

доповнює Гаазьку конвенцію 1980 р. й підтримує положення цієї конвенції, 

встановлюючи гарантії їх дотримання. 

 

2.1.4. Еволюція підходів щодо вирішення процесуальних питань на прикладі 

Гаазьких конвенцій про міжнародне стягнення аліментів 

 

Право практично всіх держав світу містить правило про те, що неповнолітні 

й непрацездатні повнолітні діти мають право одержувати утримання (аліменти) 

від батьків. На міжнародному рівні це право підтверджено статтею 27 Конвенції 

ООН про права дитини 1989 р. У свою чергу, повнолітні дочка і син зобов’язані 

утримувати батьків, які є непрацездатними і потребують матеріальної підтримки. 

Крім аліментних зобов’язань між батьками і дітьми, право більшості держав світу 

регулює також аліментні відносини між подружжям та між колишнім 

подружжям.  

Сучасна міжнародна практика складається в такий спосіб, що право на 

утримання не припиняється автоматично внаслідок зміни місця проживання чи 

громадянства одного з учасників аліментного правовідношення. За таких 

обставин право на отримання аліментів може бути здійснено, наприклад, шляхом 

пред’явлення позову в країні, у якій проживає відповідач, або шляхом визнання 

та виконання в державі відповідача рішення, ухваленого за місцем проживання 

позивача. Вирішити проблему міжнародного стягнення аліментів виключно за 

допомогою національно-правових засобів занадто складно. Саме тому це питання 

вирішується на міжнародному рівні – шляхом укладення міжнародних конвенцій 

про стягнення аліментів за кордоном і двосторонніх договорів про правову 

допомогу.  

Прикметно, що аліментні зобов’язання є тим інститутом сімейного права, 

якому присвячено чи не найбільшу кількість конвенцій. Так, лише в рамках 

Гаазької Конференції з міжнародного приватного права було прийнято 5 
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конвенцій щодо врегулювання відносин саме в цій сфері: Конвенцію про право, 

що застосовується до аліментних зобов’язань стосовно дітей 1956, Конвенцію про 

визнання і виконання рішень про аліментні зобов’язання стосовно дітей 1958 р., 

Конвенцію про право, що застосовується до аліментних зобов’язань 1973 р., 

Конвенцію про визнання і виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 

1973 р. та Конвенцію про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів 

сімейного утримання 2007 р. Крім цього, укладено декілька регіональних 

міжнародних договорів. Тому, наприклад, особа, зацікавлена одержати аліменти у 

країні, яка є членом ЄС, може з’ясувати, що її заява про стягнення аліментів 

субсидіарно чи альтернативно підпорядковується одразу декільком міжнародним 

угодам. Як наслідок, можемо констатувати, що на сьогодні справи про 

міжнародне стягнення аліментів – це складна, з т.з. правового регулювання, 

категорія справ, яка вимагає професійного представництва адвокатами151. На цю 

обставину звертають увагу також європейські правознавці: «правовий режим 

міжнародного стягнення аліментів істотно змінився упродовж останніх років. 

Підтримання швидких і непростих змін у цій правовій сфері є викликом для 

практикуючих юристів»152.  

Для громадян України вирішення питання міжнародного стягнення аліментів 

значно спростилося упродовж останніх років завдяки існуючій міжнародно-

правовій договірній базі. Так, усі двосторонні договори України про правову 

допомогу в цивільних та сімейних справах, окрім Угоди між Україною та 

Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних справах 2004 р. та 

Угоди між Україною і Грецькою Республікою про правову допомогу в цивільних 

                                                           
151

 Дет. див.: Черняк Ю.В. Права и обязанности адвоката в контексте тенденций развития 

института признания и исполнения иностранных судебных решений о взыскании алиментов на 

детей в Украине. – Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных 

статей. Выпуск 4 «Адвокатура» / Под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста Украины 

С.Я. Фурсы. – К.: Алерта, 2015. – С. 312-319; Черняк Ю. В. Представництво у міжнародному 

цивільному процесі: засади правового регулювання в Україні. Актуальні проблеми 

вдосконалення чинного законодавства України: зб.наук. ст. Івано-Франківськ, 2011. Вип. 26. – 

С. 127-133. 
152

 J.D. McClean Recognition of Family Judgments in the Commonwealth. – London, Butterworths, 

1983. – 370 p. – Preface. P. Vii. 
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справах 2002 р., визначають компетенцію судів Договірних держав вирішувати 

справи, що випливають із правовідносин між батьками і дітьми та із 

правовідносин між подружжям. Правила визначення компетенції у справах про 

стягнення аліментів закріплено також Конвенцією про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 р. Крім 

того, 19 жовтня 2006 року для України набула чинності Конвенція про стягнення 

аліментів за кордоном, укладена 20.06.1956 року в Нью-Йорку153
, а з 1 серпня 

2008 року – Гаазька конвенція про визнання і виконання рішень стосовно 

зобов’язань про утримання, прийнята 1973 р.154 Ця конвенція створила механізм 

визнання і виконання на території держав-учасниць Конвенції судових рішень 

про стягнення аліментів, які постановлено українськими судами, а також 

визнання та виконання в Україні іноземних рішень про стягнення аліментів. 

Учасницями Гаазької конвенції 1973, крім України, є ще понад 20 держав світу. 

Серед них є й такі, з якими Україна має двосторонній договір про правову 

допомогу, що також закріплює норми інституту визнання та виконання іноземних 

судових рішень, – це, наприклад, Чехія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Греція, 

Італія, Литва, Польща, Туреччина. Водночас саме завдяки ратифікації Україною 

Гаазької конвенції 1973 р. вперше було чітко визначено механізм визнання й 

виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання, які постановлено у таких 

країнах, як Австралія, Бельгія, Данія, Франція, Люксембург, Нідерланди, 

Норвегія, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Об’єднане 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. У 2013 році Україна 

ратифікувала Гаазьку конвенцію 2007 р. 155. Однак перелік Договірних держав 

Гаазької конвенції 2007 р. наразі є невеликим.  

                                                           
153

 Закон України від 20.07.2006 Про приєднання України до Конвенції про стягнення аліментів 

за кордоном // ВВР, 2006, № 39. 
154

 Закон України від 14.09.2006 Про приєднання України до Конвенції про визнання і 

виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання // ВВР, 2006, № 43. 
155

 Закон України від 11.01.2013 Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення 

аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання // ВВР 2014, № 10, ст. 104. 
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Таким чином, можемо констатувати, що Україна поступово реалізує 

зобов’язання, покладене на неї ч. 4 ст. 27 Конвенції ООН про права дитини 

1989 р., яке полягає в тому, що «держави-учасниці вживають всіх необхідних 

заходів для забезпечення відновлення утримання дитини батьками або іншими 

особами, які відповідають за дитину як усередині держави-учасниці, так і за 

кордоном»; «якщо ж особа, яка несе фінансову відповідальність за дитину, і 

дитина проживають в різних державах, держави-учасниці сприяють приєднанню 

до міжнародних угод або укладанню таких угод, а також досягненню інших 

відповідних домовленостей»
156

. 

Обидві Гаазькі конвенції 1978 р. і 2007 р. регулюють, у першу чергу, питання 

визнання і виконання рішень у справах про зобов’язання щодо утримання дітей. 

Однак їхня предметна сфера застосування не обмежується лише цим видом 

зобов’язань. Відповідно до ст. 1 Гаазької конвенції 1973 р. вона застосовується 

«до рішень про зобов’язання щодо утримання, які виникають з сімейних 

відносин, материнства, батьківства, шлюбу або родинних зв’язків по чоловіку чи 

дружині, в тому числі до зобов’язань про утримання дитини, народженої поза 

шлюбом». Як відомо, перелік тих юридичних фактів, які породжують аліментні 

відносини, і, відповідно, система аліментних зобов’язань є різною у кожній 

державі. Сучасне право більшості європейських країн передбачає лише три види 

аліментних зобов’язань: 1) між батьками і дітьми; 2) між подружжям; 3) між 

колишнім подружжям. Однак законодавство деяких країн значно розширює коло 

суб’єктів сімейних правовідносин, надаючи право на аліменти навіть тим особам, 

які упродовж тривалого часу проживали спільно без реєстрації своїх стосунків. 

Як наслідок, усі держави-учасниці Гаазької конвенції 1973 р., за винятком 

Франції, Іспанії та Бельгії, скористалися наданим їм ст. 26 конвенції правом 

зробити застереження. Так, Австралія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, 

Німеччина, Литва, Люксембург, Норвегія, Польща, Швеція, Швейцарія, 

                                                           
156

 Конвенція про права дитини, схвалена на 44-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, резолюція 

44/25 від 20 листопада 1989 року. – Зібрання чинних міжнародних договорів України, 1990 р., 

№ 1, стор. 205; Постанова ВРУ Про ратифікацію Конвенції про права дитини від 27.02.1991 р. – 

ВВР УРСР, 1991, № 13, ст. 145. 
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Туреччина не визнаватимуть і не виконуватимуть на своїй території рішення чи 

аліментні угоди, які стосуються таких двох видів аліментних відносин: 

1) аліментних відносин між особами, які є непрямими родичами; 2) аліментних 

відносин між особами, які є родичами по чоловіку чи дружині. Греція зробила 

виняток із цього загального застереження, оскільки не відмовилася від 

зобов’язань щодо визнання і виконання аліментних зобов’язань між братами і 

сестрами. Нідерланди та Португалія не роблять жодних обмежень щодо 

можливості виконання аліментних зобов’язань між родичами бокової лінії 

спорідненості, проте не визнають таких відносин між особами, які є родичами по 

чоловіку чи дружині. Що ж стосується України, то, згідно із законом України від 

14.09.2006 р. про приєднання до цієї Конвенції, «Україна залишає за собою право 

не визнавати або не виконувати рішення чи угоди, які стосуються зобов’язань про 

утримання між особами, які є непрямими родичами, та між особами, які є 

родичами по чоловіку або дружині, за винятком випадків, коли відповідні 

зобов’язання з утримання існували б згідно з національним законодавством». 

Враховуючи положення сімейного законодавства України, в Україні 

визнаватимуться та виконуватимуться рішення суду та угоди, що стосуються 

аліментних зобов’язань між рідними братами і сестрами (ст. 267 СК України), які 

є різновидом відносин між родичами бокової лінії спорідненості, а також між 

мачухою, вітчимом, пасинком і падчеркою (ст. 260, 262, 268, 270 СК), які 

базуються на факті свояцтва (спорідненості по чоловіку чи дружині). 

Однією з особливостей предметної сфери Гаазької конвенції 2007 р. є те, що 

вона застосовується до зобов’язань про утримання, які виникають між батьками 

та дитиною віком до 21 року. Конвенція не вимагає, щоб держави-учасниці 

змінили своє внутрішнє законодавство в питанні віку дитини, але позиція 

держави щодо цього виду аліментних зобов’язань має бути визначена при 

приєднанні до конвенції. Так, Україна зробила застереження про те, що вона 

«залишає за собою право застосовувати Конвенцію до зобов’язань про 

утримання, що виникають з відносин між батьками та дитиною, стосовно особи 

віком до 18 років», а також «буде поширювати застосування розділів V 
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(«Визнання та виконання») та VIII («Загальні положення») Конвенції на 

стягнення утримання з батьків на повнолітніх непрацездатних дочку, сина; з 

батьків на повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання, до досягнення 

ними 23 років; з повнолітніх дочки, сина на непрацездатних батьків; з баби, діда 

на внуків, які не досягли повноліття; з повнолітніх внуків, правнуків на 

непрацездатних бабу, діда, прабабу, прадіда; з повнолітніх братів, сестер на 

братів, сестер, які не досягли повноліття, та непрацездатних повнолітніх братів і 

сестер; з мачухи, вітчима на падчерку, пасинка, які не досягли повноліття; з 

повнолітніх падчерки, пасинка на непрацездатних мачуху, вітчима. 

Складніше Гаазька конвенція 2007 р. врегульовує порядок міжнародного 

стягнення аліментів на подружжя. Відповідно до ст. 2 (ч. 1), конвенція 

застосовується до визнання та виконання або виконання рішення про утримання 

одного з подружжя, якщо заяву про це подано разом із заявою про утримання 

дитини, а також до утримання одного з подружжя без застосування глав II і III 

(Глава II – «Адміністративне співробітництво», Глава III – «Заяви через 

центральні органи»). Отже, можна підсумувати та вказати такі особливості  

регулювання конвенцією аліментних зобов’язань між подружжям: 1) у конвенції 

йдеться виключно про визнання та виконання вже ухваленого рішення про 

утримання подружжя; 2) заяву про визнання і виконання рішення про утримання 

подружжя може бути подано лише разом із вимогою про утримання дитини 

(тобто вимогу про утримання подружжя може заявити лише за наявності дитини); 

3) вимога про утримання подружжя (без подання вимоги про утримання дитини) 

не може бути подана в адміністративному порядку, тобто через Центральний 

орган.  

У самому тексті Гаазької Конвенції 2007 (ст. 1) визначено конкретні засоби 

реалізації її мети щодо «забезпечення ефективного міжнародного порядку 

стягнення аліментів на дітей та інших форм утримання сім’ї». Це: а) визначення 

універсальної системи взаємодії між органами Договірних держав; 

b) забезпечення доступності заяв, поданих стосовно рішень про аліменти; 
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c) забезпечення визнання та виконання рішень про утримання; d) визначення 

ефективних заходів для негайного примусового виконання рішень про утримання. 

Для виконання обов’язків, покладених Конвенцією, Договірна держава 

призначає центральний орган. В Україні таким органом є Міністерство юстиції 

України. Варто відзначити, що згідно із Конвенцією Міністерство юстиції 

України має виконувати не лише загальні функції щодо забезпечення 

співробітництва між Договірними державами (ст. 5), але й специфічні функції, до 

яких конвенція відносить передачу, отримання заяв та ініціювання або сприяння 

порушенню провадження стосовно таких заяв. По суті, це така сама загальна 

функція Центрального органу, яка передбачена всіма договорами про надання 

правової допомоги. Особливість Гаазької конвенції 2007 р. полягає в тому, що 

вона детально регламентує перелік таких можливих заяв. Відповідно до ст. 10 

(ч. 1) Гаазької конвенції  2007, для одержання утримання кредитор може подати 

такі заяви в запитуючій державі: a) про визнання або визнання та виконання 

рішення; b) про виконання рішення, прийнятого або визнаного в запитуваній 

державі; c) про винесення рішення в запитуваній державі у випадках, коли 

рішення відсутнє, у тому числі у випадках, коли постає необхідність 

установлення батьківства; d) винесення рішення в запитуваній державі у 

випадках, коли визнання та виконання рішення є неможливим або у визнанні та 

виконанні відмовлено у зв’язку з браком підстав для визнання та виконання 

згідно зі статтею 20, або з підстав, зазначених у підпунктах "b" або "e" статті 22; 

e) про зміну рішення, винесеного в запитуваній державі; f) про зміну рішення, 

винесеного в державі, іншій, ніж запитувана держава. У свою чергу, боржник, 

стосовно якого винесено рішення про стягнення утримання, може подати в 

запитуючій державі такі категорії заяв: a) про визнання рішення або еквівалентна 

процедура, що призводить до зупинення чи обмеження виконання попереднього 

рішення в запитуваній державі; b) про зміну рішення, винесеного в запитуваній 

державі; c) про зміну рішення, винесеного в державі, іншій, ніж запитувана 

держава. 
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Статтею 48 Гаазької конвенції 2007 р. передбачено, що у відносинах між 

Договірними державами ця конвенція замінює Гаазьку конвенцію про визнання і 

виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 1973 р. Що стосується 

співвідношення двосторонніх договорів України про правову допомогу із 

Гаазькою конвенцією 2007 р., то це питання, згідно із ст. 52 конвенції, 

вирішується за правилом «найбільш ефективної норми». Це означає, що 

пріоритет у застосуванні матиме той міжнародний договір, який передбачає 

ширші підстави для визнання рішення про утримання, більш прості і швидкі 

процедури передачі про визнання або визнання та примусове виконання рішень 

про утримання, більш сприятливу правову допомогу, а також процедури, що 

дозволяють заявнику із запитуючої держави звернутися з клопотанням 

безпосередньо до центрального органу запитуваної держави.  

Відповідно до ст. 49 Гаазької конвенції 2007 р., у відносинах між 

Договірними державами ця Конвенція замінює Конвенцію ООН про стягнення 

аліментів за кордоном від 20 червня 1956 р. настільки, наскільки її сфера 

застосування між такими державами збігається зі сферою застосування цієї 

Конвенції. Йдеться про питання адміністративного співробітництва у справах про 

міжнародне стягнення аліментів, яке здійснюється через Центральні органи 

Договірних держав. Насправді практика застосування Нью-Йоркської конвенції 

1956 р. довела ефективність встановлених нею правил
157

, а тому її положення 

було взято за основу правил Розділу II «Адміністративне співробітництво» 

Гаазької конвенції 2007 р.  

Цілком природно, що оскільки Гаазька конвенція 2007 р. замінює всі 

попередні Гаазькі конвенції, що стосуються визнання та виконання рішень про 

аліментні зобов’язання (1958 р., 1973 р.), то в юридичній літературі порушується 

питання про її переваги та запроваджені нові правила. Відзначається, що в 

                                                           
157

 Duncan W. Administrative Cooperation with Regard to the International Protection of Children. – 

The External Dimension of the EC Private International Law in Family and Succession Matters. – 

Edited by Alberto Malatesta, St.Bariatti, F. Pogar. – 393 p. – P. 195-206. – P. 196; Шак. Х. 

Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: Издательство 

БЕК, 2001. – 560 с. – С. 351. 
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конвенції врегульовано багато практичних питань, які впливають на ефективність 

вирішення справ про міжнародне стягнення аліментів – питання вимог до мови, 

якою має складатися заява, стандартизовані форми процесуальних документів, 

обмін інформацією про національне право, можливість використання нових 

інформаційних технологій для того, щоб зменшити витрати і затримки, які часто 

мають місце при виконанні іноземного судового рішення
158

. На думку 

Галєнської Л.Н., запорукою вдалого правового режиму стягнення аліментів є те, 

що конвенція врегульовує не лише питання надання державами правової 

допомоги в питаннях стягнення аліментів за кордоном, але й питання визнання та 

виконання іноземних судових рішень
159

.  

Погоджуючись із висловленими тезами, вважаємо за потрібне їх розширити. 

Тому в наступних главах роботи зосередимо увагу на запроваджених Гаазькою 

конвенцією нових правилах, які стосуються визначення міжнародної підсудності, 

застосування забезпечувальних заходів, визнання і виконання судових рішень, 

аліментних договорів та мирових угод про міжнародне стягнення аліментів.  

 

Підрозділ 2.2. Регламенти Європейського Союзу як приклад регіональної 

уніфікації норм міжнародного цивільного процесу з вирішення сімейно-

правових спорів 

 

2.2.1. Предметна сфера застосування регламентів Європейського Союзу та 

їх правова природа 

 

У ЄС діє чотири регламенти, які уніфікують норми міжнародного цивільного 

процесу з вирішення сімейних спорів: регламент Brussels IIbis, регламент про 

утримання № 4/2009, регламент № 2016/1103 про режим власності подружжя і 
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 Barnes M., David Hammond D. International Child Maintenance and Family Obligations. A 

Practical Guide. – Jordan Publishing Ltd 2013. – 624 p. – P. 255.  
159

 Galenskaya L.N. Recovery of Maintenance Abroad (on possibility of the accession of Russia to the 

Convention «On the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family 

Maintenance» of 2007. – Journal of International Private Law, 1(63), 2009. – P.16-29. – P.19. 
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регламент № 2016/1104 про майнові наслідки зареєстрованого партнерства. 

Наразі звернемо увагу на такий ключовий аспект застосування будь-якого 

міжнародного правового акту, як його предметна сфера застосування.  

Регламент Brussels IIbis застосовується до двох категорій сімейних справ: I – 

шлюбно-сімейних справ (це справи про розлучення, правову сепарацію або 

визнання шлюбу недійсним); II – справ про батьківську відповідальність (це 

справи про встановлення, здійснення, передачу, обмеження або припинення 

батьківської відповідальності). Той факт, що в міжнародному документі 

об’єднано ці дві категорії справ, пояснюється насамперед практичними 

міркуваннями. Як справедливо зазначено у п. 6 преамбули регламенту, 

необхідність застосовувати правила про батьківську відповідальність часто 

виникає саме під час розгляду судом справ, що пов’язані зі шлюбом батьків 

дитини. З іншого боку, це не означає, що спори про батьківську відповідальність 

можуть розглядатися виключно в рамках провадження, пов’язаного із сімейним 

статусом батьків дитини. Тому з метою забезпечення рівності всіх дітей норми 

регламенту Brussels IIbis поширюються на всі рішення про батьківську 

відповідальність, незалежно від будь-якого зв’язку із шлюбно-сімейним 

провадженням (п. 5 преамбули). Зазначене правило вирізняє регламент з-поміж 

попередніх актів: регламенту Brussels II та Брюссельської конвенції 1998 р.  

Відповідно до ст. 1 (ч. 2) регламенту Brussels IIbis, справи про батьківську 

відповідальність охоплюють: 1) справи про право на опіку, предметом яких є 

права та обов’язки щодо опіки над дитиною і/чи її майном та право визначати 

місце проживання дитини (ч. 9 ст. 2); 2) справи про «права доступу» до дитини
160

, 

                                                           
160

 Основою для визначення предмета спору про право доступу до дитини є ст. 2 (ч. 10) 

регламенту, згідно із якою право доступу включає, зокрема, право взяти дитину до іншого 

місця, ніж її звичайне місце проживання, на обмежений період часу. Таким чином, право 

доступу – це право відвідувати дитину, бачитися з нею визначений період часу за її місцем 

проживання, а також право брати дитину на певний період часу до іншої держави-учасниці, ніж 

її звичайне місце проживання. Відповідно до практики національних судів держав-членів ЄС 

сюди включається також право на дистанційне спілкування із дитиною – через пошту, телефон, 

відеоконференцію і т.п., і також відзначається, що, на противагу регламенту Brussels II, який 

закріплював це право виключно за батьками, регламент Brussels IIbis поширює його й на інших 
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що передбачає право перевезти дитину на певний період часу з місця її 

звичайного проживання до іншого (ст. 2 (ч.10)); 3) справи про визначення місця 

проживання дитини у прийомній сім’ї чи у певній установі, на яку покладено 

опікунські функції; 4) справи про вжиття заходів, які спрямовані на захист дитини 

через збереження та управління її майном. Вказаний перелік «справ про 

батьківську відповідальність» дає підстави стверджувати, що регламент 

тлумачить термін «батьківська відповідальність» широко й визнає суб’єктом 

батьківських прав та обов’язків не лише біологічних батьків дитини, але й інших 

фізичних осіб, які виконують функції опікунів, а також відповідні інституції, на 

які покладено аналогічні функції стосовно дитини та її майна. Взагалі концепція 

«батьківської відповідальності» є визначальною при окресленні предметної сфери 

регламенту. Дослідження практики застосування регламенту в різних державах 

ЄС засвідчили, що відсутність чіткого визначення концепції «батьківська 

відповідальність» породжує певні складнощі
161

. Зі змісту статей та преамбули 

регламенту випливає, що термін «батьківська відповідальність» означає всі права 

і обов’язки, які стосуються особи та майна дитини, і які надаються фізичній чи 

юридичній особі на підставі судового рішення, закону чи угоди, які мають 

юридичну силу. Таким чином, регламент застосовує цей термін дещо в іншому 

розумінні, ніж право України. На нашу думку, зміст, який вкладається в цей 

термін регламентом та правом ЄС, є ідентичним змісту поняття «права та 

обов’язки матері, батька і дитини», яким оперує Розділ 3 СК України 2002 р., 

хоча з практичної т.з. «батьківська відповідальність» в українському 

законодавстві та доктрині означає, перш за все, відповідальність за виховання й 

догляд за дитиною. При аналізі застосованої в регламенті концепції «батьківська 

відповідальність» варто також врахувати наведений у п. 10 преамбули перелік тих 

категорій справ, до яких регламент не застосовується: це справи, які стосуються 

соціального захисту, публічних заходів у сфері освіти, здоров’я, рішень про право 

                                                                                                                                                                                                      

суб’єктів – зокрема, бабусь, дідусів, інших осіб, з якими дитина перебуває в тісному 

фактичному зв’язку (коло цих осіб визначається правом держави ухвалення рішення). 
161

 Boele-Woelki K., Beilfuss Christina González. The Impact and Application of the Brussels IIbis 

Regulation in the Member States: Comparative Synthesis. – 324 p. – P. 23-40. – P. 28. 
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на притулок чи еміграцію. Таким чином, цивільно-правові заходи захисту дитини 

протиставляються спорам, які за своєю правовою природою регулюються 

адміністративним правом. Теза про те, що кваліфікація спору як цивільно-

правового має здійснюватися не з врахуванням виду суду, який його розглядає, а 

саме на основі аналізу предмета спору з т.з. матеріального права, отримала свій 

розвиток в рішеннях ECJ. Так, у рішенні по справі про встановлення радою 

соціального забезпечення Швеції опіки над двома малолітніми дітьми – 

громадянами Фінляндії та Швеції ECJ постановив, що «кваліфікація спору як 

цивільно-правового не залежить від ланки судової системи, яка має юрисдикцію 

на вирішення спору; єдина річ, яку потрібно враховувати, – це те, яким чином 

кваліфікується предмет спору у матеріальному праві»
162

. Вказаний підхід до 

кваліфікації спорів як цивільно-правових є сталим у практиці ECJ і має свої 

витоки ще з рішень цього юрисдикційного органу щодо тлумачення предметної 

сфери застосування регламенту Brussels I
163

.  

Важливою новелою регламенту Brussels IIbis, порівняно із регламентом 

Brussels II, є те, що його норми поширюються також на справи про міжнародне 

викрадення дитини. Враховуючи факт доволі успішної практики застосування 

Гаазької конвенції 1980 р. як окремого спеціального міжнародного правового 

акту з питань міжнародного викрадення дітей, питання про включення положень 

з цього питання до регламенту ЄС було дискусійним. Обґрунтовувався інший, 

менш радикальний, підхід, який зводився до необхідності посилити ефективність 

Гаазької конвенції 1980 р. через вдосконалення практики її застосування 

національними судами та імплементації її положень до внутрішнього 

національного законодавства держав-членів ЄС. Відповідь на питання про те, 

чому ЄС все ж таки врегулював дане питання у своїх власних актах, можемо 

знайти у працях європейських вчених. Більшість із них у якості основної причини 

                                                           
162

 Case C-523/07. Opinion of Advocate General Kokott delivered on 20 September 2007 I – 10144, 

Judgment of the Court (Grand Chamber), 27 November 2007 1-10169. 
163

 Детальніше див.: Черняк Ю.В. Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн 

Європейського Союзу та України: монографія. – Київ: Прецедент, 2008. – 275 с. – С. 57-58. 
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називають «дуалізм» або «нерівномірність» правового захисту дітей, залежно від 

того, у якій державі-члені ЄС вони мають місце проживання. Йдеться про те, що 

скористатися положеннями Гаазьких дитячих конвенцій можуть лише ті діти, які 

мають місце проживання у державі-члені ЄС, яка також є учасником Гаазьких 

конвенцій. Натомість, єдності серед держав-членів ЄС щодо участі в Гаазьких 

дитячих конференціях до 01.04.2003 р. не було. Той факт, що регламент Brussels 

IIbis застосовується автоматично в усіх державах-членах ЄС, мав гарантувати 

рівний захист всім дітям, які мають звичайне місце проживання у будь-якій 

державі-члені ЄС. Регламент визначає обставини, за яких юрисдикцію стосовно 

дитини можуть здійснювати саме суди держави ЄС (ст. 10, ст. 11), але він 

повинен працювати узгоджено із загальним порядком, який встановлено 

Гаазькою конвенцією 1980 р. Як зазначено у п. 17 преамбули до регламенту 

Brussels IIbis, «у разі незаконного переміщення чи утримання дитини буде 

забезпечуватися негайне повернення й тому продовжує застосовуватися Гаазька 

конвенція від 25 жовтня 1980 р., доповнена положеннями Регламенту, зокрема 

стаття 11».  

Наступний регламент – регламент про утримання № 4/2009 застосовується 

до зобов’язань з утримання, які випливають з сімейних правовідносин, 

батьківства, материнства та родства (ст. 1 (ч.1)). Так само, як і Брюссельська 

конвенція 1968 р. (ст. 5, ч. 2), цей регламент не визначає, що таке «зобов’язання з 

утримання», а лише вказує на необхідність автономного тлумачення цієї категорії 

(п. 11 преамбули). У зв’язку з цим, доречно враховувати практику застосування та 

тлумачення ст. 5 (ч. 2) Брюссельської конвенції 1968 р. Так, питання єдиного 

розуміння категорії «утримання» стало предметом розгляду ECJ у справі C-220/95 

Farrel v Long. ECJ, звернувшись у т.ч. до досвіду застосування Гаазьких 

конвенцій, визначив утримання як «забезпечення у припустимій мірі 

елементарних потреб та засобів до існування кредитора шляхом перерахування 

коштів (передачі) майна зі сторони боржника». Також ECJ вказав, що 
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«першорядними елементами є потреба кредитора в отриманні та фінансова 

спроможність боржника надати утримання»
164

.  

Не менш важливим питанням, що стосується предметної сфери застосування 

регламенту № 4/2009, є відмежування спорів про утримання від інших видів 

спорів, що випливають із майнових відносин подружжя. Ця проблема була 

актуальною ще під час застосування ст. 5 Брюссельської конвенції 1968 р., котра, 

як уже зазначалося вище, визначала міжнародну спеціальну підсудність справ про 

стягнення аліментів. Уже стало класичним визначення, запропоноване автором 

коментаря до положень цієї конвенції, професором Мюнхенського університету 

П. Шльоссером: «Конвенція не застосовується, якщо предметом позову є спір, що 

виник між подружжям або між одним з подружжя і третьою особою під час або 

після розірвання шлюбу і який стосується майнових прав, що випливають з 

подружніх відносин. Вираз «майнові права» охоплює всі права з управління та 

поділу майна, належного подружжю, відповідно до шлюбного договору чи 

закону»
165

. Питання міжнародної підсудності та визнання й виконання судових 

рішень у справах про режим власності подружжя й зареєстрованого партнерства 

наразі врегульовано в регламентах № 2016/1103 і № 2016/1104. Визначення 

предметної сфери застосування цих регламентів передбачає з’ясування: 1) що 

таке режим власності; 2) які спори щодо режиму власності можна кваліфікувати 

як транскордонні. З огляду на аналіз норм регламентів, режим власності 

подружжя – це система правил, які стосуються відносин власності, що існують 

між подружжям (зареєстрованим партнерством), а також між подружжям 

(зареєстрованим партнерством) і третіми особами (ст. 3, ч. 1), ці відносини 

можуть стосуватися щоденного користування та управління власністю, а також 

припинення режиму власності, у тому числі внаслідок окремого проживання 

подружжя чи смерті одного з них (п. 18 преамбули). У регламентах відсутнє 

визначення того, у яких випадках сімейні справи про режим власності 

                                                           
164

 Case C-295/95. Farrel v Long. Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 20 March 1997. – 

European Court Reports 1997 I-01683. 
165

 Dashwood A., Hacon R.J., White Robin C.A. A Guide to the Civil Jurisdiction and Judgments 

Convention. – Kluwer Law and Taxation Publishers. – Deventer-Antwerp. 1987. – 600 p. – P. 11. 
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кваліфікуються як транскордонні. Доктрина визначає такі випадки: подружжя є 

громадянами різних держав-членів ЄС; подружжя мають місце проживання на 

території різних держав-членів ЄС; подружжя набуло майно, розміщене на 

території різних держав-членів ЄС
166

; подружжя має спільне громадянство, проте 

їхні банківські рахунки розміщено в інших державах або подружжя володіє 

акціями компаній, створеними в декількох державах»
167

.  

Учасницями вказаних регламентів є лише держави-члени ЄС. Право ЄС, 

залежно від юридичної сили його норм, поділяється на первинне та вторинне 

право. Однак у юридичній літературі відсутня єдина позиція щодо того, до якого 

виду права ЄС за своєю правовою природою належать регламенти ЄС. Так, деякі 

вчені, які досліджують європейське право, вважають, що категорія первинного 

права ЄС охоплює договори про заснування ЄС, конвенції та інші міжнародні 

договори, укладені державами-членами ЄС в рамках статті 293 Договору про 

заснування ЄЕС для зближення і гармонізації національного права, а вторинне 

право ЄС включає законодавство, прийняте для розвитку міжнародних договорів 

держав-членів ЄС у формі різноманітних регламентів, директив і рішень
168

. 

Виходячи з такої класифікації права ЄС, Брюссельську Конвенцію 1998 р. та 

Регламенти ЄС слід вважати джерелом первинного права ЄС. Однак у сучасній 

юридичній літературі переважає концепція більш вузького тлумачення категорії 

первинного права ЄС. Так, джерелами первинного права вважаються лише 

установчі документи ЄС – договори, на основі яких створені та функціонують 

                                                           
166

 European Commission, Green Paper on «conflict of laws in matters concerning matrimonial 

property regimes, including the question of juris-n and mutual recognition» (Brussels, July 17, 2006, 

COM(2006) 400 final. 
167

 Gray Jacqueline, Redondo Pablo Quinzá. Stress-Testing the EU Proposal on Matrimonial Property 

Regimes: Co-operation between EU private international law instruments on family matters and 

succession // Familie & Recht, November, 2013. – 

http://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/2013/11/FENR-D-13-00008. 
168

 Кенз Волтер. Вступ до права Європейського Союзу // К.: Знання, 2002 р. – C. 92; 

Кравчук І.В., Парапан М.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС. – К.: 

Видавничий Дім "Слово", 2004. - С. 14-15; Татам Алан. Право Європейського Союзу: 

Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Переклад з англійської. – К.: "Абрис", 

1998. – С. 50. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.familyandlaw.eu/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%40auteur+Gray&search_year=
http://www.familyandlaw.eu/zoek?search_category=&search_journal_code=&search_text=%40auteur+Quinz%C3%A1+Redondo&search_year=
http://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/detail
http://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/2013/11
http://www.familyandlaw.eu/tijdschrift/fenr/2013/11/FENR-D-13-00008
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


126 
 

організації ЄЕС і ЄС, договори, які містять поправки до установчих договорів ЄС, 

протоколи до установчих документів та договори про приєднання, укладені з 

державами-кандидатами на вступ до ЄС. Міжнародні угоди та конвенції, які 

укладаються державами-членами відповідно до приписів установчих договорів, 

не належать ні до первинного, ні до вторинного права ЄС, а формують окрему 

третю самостійну групу джерел права ЄС
169

. Це так зване додаткове право ЄС – 

норми, що містяться в угодах, укладених державами-членами ЄС з метою реалі-

зації приписів установчих договорів. Характерними ознаками цих правових актів 

є їхня закритість (їх учасниками можуть бути лише держави-члени ЄС), 

міжнародно-правова природа
170

, а також те, що вони укладаються державами-

членами додатково до первинного і вторинного права ЄС для сприяння 

покращенню правового обігу на європейському рівні
171

. Таким чином, регламенти 

ЄС слід віднести до третьої групи джерел права ЄС.  

Суттєвого уточнення потребує також питання про механізм застосування 

регламентів у державах-членах ЄС. Припустімо, у яких випадках мають 

застосовуватися визначені регламентом правила – завжди чи лише тоді, коли така 

підсудність визнається внутрішнім правом держави ЄС, до суду якої подано 

позов? Крім цього, чи покладається на держави ЄС обов’язок адаптувати своє 

внутрішнє законодавство до положень регламенту? Тексти усіх регламентів 

містять заключний припис такого змісту: «Цей Регламент є обов’язковим у 

повному обсязі й застосовується прямо у Державах-членах відповідно до Угоди 

про заснування Європейського Співтовариства». У літературі, присвяченій праву 

ЄС, зазначається, що одним з основних принципів права ЄС, які закріплені в 

установчих договорах ЄЕС і ЄС та відображені у низці прецедентних рішень ECJ, 

є принцип верховенства права ЄС, відповідно до якого норми правової системи 

                                                           
169

 Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 

2004. – С. 124. 
170

 Бирюков М.М. Европейское право: курс лекций / М.М. Бирюков. – М.: Изд-во Омега-Л, 

2006. – С. 44. 
171

 Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и 

сравнительное правоведение / Пер. с нем. д-ра  юр. наук Ю.М. Юмашева. – М.: Междунар. 

Отношения, 2003. – С. 20. 
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ЄС мають більшу юридичну силу порівняно з нормами правових систем держав-

членів. Цей принцип є універсальним у тому значенні, що охоплює будь-які 

норми і джерела двох правових систем, які можуть суперечити одна одній. На 

території ЄС верховенство мають не лише установчі договори Співтовариств, але 

й інші правові акти органів ЄС
172

. Ця теза підтверджується у т .ч. рішенням ECJ у 

справі Flaminio Costa v. E.N.E.L
173

 та рішенням у справі Van Gend en Loos v 

Nederlandse Administratie der Belastingen, в якому Суд, зокрема, вказав на те, що 

«права, визнані європейським правом, можуть виконуватися національними 

судами, навіть якщо їх не було перенесено до національного законодавства»
 174

.  

Отже, в силу принципів прямої дії і верховенства права ЄС є природнім, що 

будь-яка держава, яка стає новим членом ЄС, зобов’язана долучитися у т.ч. й до 

вказаних Регламентів. Регламенти не покладають на держави обов’язок 

застосовувати заходи для адаптації свого внутрішнього законодавства до 

положень, викладених у них. Утім, для низки держав-членів ЄС стала вже 

характерною практика, започаткована ще від часу ухвалення Брюссельської 

Конвенції 1968 р., відповідно до якої акти внутрішнього законодавства держави 

приводяться у відповідність до регламентів ЄС
175

. Що ж стосується 

безпосередньо регламенту Brussels IIbis, то низка держав – Бельгія, Об’єднане 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Нідерланди, Німеччина і 

Швеція, прийняли спеціальні закони, якими імплементували норми регламенту до 

внутрішнього законодавства держави
176

.  
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 Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. – М.: Юристъ, 
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173
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the Court of 5 February 1963, English special edition 1963 00001. 
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 Baumgartner Samuel P. The Proposed Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments. 

Trans-Atlantic Lawmaking for Transnational Litigation. - Mohr Siebeck, 2003. – 213 p. – P. 154. 
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 Boele-Woelki K., Beilfuss Christina González. The Impact and Application of the Brussels IIbis 

Regulation in the Member States: Comparative Synthesis. – Brusselss II bis. Its Impact and 

Application in the Member States. Editors: K. Boele-Woelki, Christina González Beilfuss. – 
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2.2.2. Конвенція Лугано 2007 р. як міжнародний документ, що поширює 

правила Європейського Союзу за його межі 

 

Як вже було зауважено вище, усі регламенти ЄС мають закритий характер і 

не передбачають можливості приєднання до них тих держав, які не є членами ЄС. 

Ефективна практика застосування правил міжнародної підсудності, визнання і 

виконання судових рішень, встановлених Брюссельською конвенцією 1968 р., 

спонукала держави-члени ЄС і держави-члени ЄАВТ розпочати в 1983 р. 

переговори щодо підготовки конвенції, яка б поширила дію норм Брюссельської 

конвенції 1968 р. на держави, які не є членами ЄС. Як наслідок, 16 вересня 

1988 р. у м. Лугано державами-учасницями Брюссельської Конвенції 1968 р. і 

шістьма державами ЄАВТ (Австрією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, 

Швецією та Швейцарією) було укладено конвенцію про міжнародну підсудність 

та виконання судових рішень з цивільних і торгівельних справ, згодом до цієї 

конвенції приєднався також Ліхтенштейн. 30 жовтня 2007 р. держави-члени 

ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн,  Норвегія, Швейцарія) та Європейський Союз від 

імені всіх держав-членів (на підставі Рішення ECJ від 7 лютого 2006, відповідно 

до якого укладення цієї конвенції підпадає під виключну компетенцію ЄС) 

підписали нову редакцію цієї конвенції (надалі – конвенція Лугано 2007 р.) 
177

. У 

юридичній літературі та практиці вона відома як конвенція, «паралельна» 

Брюссельській конвенції 1968 р. та регламенту Brussels I. Як зазначено у 

преамбулі конвенції Лугано 2007 р., держави-учасниці укладають її, беручи до 

уваги положення Брюссельської Конвенції та регламенту Brussels I. Як наслідок, 

ця конвенція майже повністю запозичила структуру і зміст норм вказаного 

регламенту. Однак це не означає повної тотожності положень двох правових 

актів. Розбіжності між їхніми положеннями можуть бути легко виявлені при 

паралельному читанні тексту обох актів. У контексті нашої теми дослідження 
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 Convention of 30 October 2007 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments 

in civil and commercial matters (Lugano Convention) // OJ of the EU, 21.12.2007, L 339/3. 
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важливо зауважити, що з предметної сфери застосування конвенції Лугано 

2007 р., на противагу регламенту Brussels I, не виключено правила міжнародної 

спеціальної підсудності справ у спорах, що випливають з аліментних зобов’язань 

(ст. 5 (ч.2)).  

Основним критерієм для розмежування конвенції Лугано 2007 р. і 

регламенту Brussels I є сфера їх дії у просторі. Конвенція належить до відкритого 

типу багатосторонніх угод. Це означає, що право приєднатися до неї мають не 

лише держави-члени ЄС та ЄАВТ, але й держави, яких запрошено до приєднання. 

Відповідно до ст. 72 конвенції, держава, яка зацікавлена у приєднанні до 

конвенції, повинна подати державі-депозитарію прохання про це та інформацію, 

необхідну для застосування конвенції: про свою судову систему, внутрішнє 

право, що регулює цивільний процес і виконання судових рішень, а також про 

міжнародне приватне право, що стосується цивільного процесу. Держава-

депозитарій конвенції запрошує державу приєднатися до конвенції за умови, що її 

прохання одностайно підтримується всіма державами-учасницями конвенції; 

конвенція діятиме лише у відносинах між державою, яка приєдналася, і 

державою-учасницею конвенції, яка не заявила жодних заперечень щодо 

приєднання цієї держави до першого дня третього місяця після передачі на 

зберігання акту про приєднання (ч. 4 ст. 72). За всю історію дії конвенції Лугано, 

ще в редакції 1988 р., був лише один випадок, коли до неї приєдналася держава, 

яка не була ні членом ЄС, ні членом ЄАВТ, проте яку було запрошено 

приєднатися до конвенції в порядку ч. 1 (b) ст. 62. Такою державою є Республіка 

Польща, яка приєдналася до Луганської Конвенції 1988 р. перед вступом до ЄС.  

Ще одна суттєва відмінність між Брюссельською конвенцією 1968 р. і 

конвенцією Лугано в редакції 1988 р. стосувалася механізму їх тлумачення. Під 

час підписання конвенції у 1988 р. держави-члени ЄС та держави-члени ЄАВТ з 

різних причин відмовилися від того, щоб надати юрисдикцію із тлумачення цієї 

конвенції Суду ЄС або іншому судовому органу. Протокол № 2 до конвенції 

Лугано 1988 р., хоча і є аналогічним за предметом регулювання до Протоколу від 

3червня 1971 р. Брюссельської конвенції 1968 р., проте не передбачає можливості 
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звернення за роз’ясненням до ECJ. Згідно із ним, одностайному тлумаченню норм 

конвенції має сприяти створена відповідно до ст. 3 Протоколу № 2 постійна 

комісія, у рамках якої щорічно обговорюється практика застосування конвенції її 

державами-учасницями. Цим Протоколом було також запроваджено систему 

обміну між державами-учасницями Луганської Конвенції 1988 р. інформацією 

про рішення, ухвалені національними судами держав відповідно до 

Брюссельської конвенції 1968 р. і конвенції Лугано 1988 р., а також про рішення 

ECJ щодо тлумачення положень Брюссельської конвенції 1968 р. Облік цих 

рішень здійснюється Реєстраційним Бюро Суду ЄС, який підпорядковується 

постійному комітету представників держав-членів ЄС. У європейській літературі 

порушувалося питання про те, чи є це достатнім для досягнення мети 

однозначного тлумачення і застосування норм обох конвенцій 
178

. Відповідь на це 

питання залежала, у першу чергу, від суддів, які завжди мали розглядати дві 

конвенції як частини єдиного правового акту, що спрямований на гармонізацію 

права у Європі. Цікаво, що, відповідно до поточної судової практики, суди 

держав-учасниць Конвенції Лугано 1988 р. досить часто посилалися на відповідні 

рішення ECJ щодо тлумачення Брюссельської Конвенції 1968 р., з іншого боку, 

цей суд жодного разу не звертався до судової практики із застосування конвенції 

Лугано 1988 р. для тлумачення Брюссельської Конвенції 1968 р.
179

 Протоколом 

№ 2 до конвенції Лугано 2007 р. «Про уніфіковане тлумачення Конвенції і 

Постійний Комітет» вже передбачено повноваження ECJ щодо тлумачення норм 

цієї конвенції (ст. 2).  

Після набуття чинності конвенцією Лугано правила міжнародної підсудності 

та визнання й виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах 

стали спільними і єдиними для всієї Європи, за винятком східноєвропейського 

                                                           
178

 Tebbens Harry Duintjer. Judicial Interpretation of the 1988 Lugano Convention on Jurisdiction and 

Judgments in the Light of its Brussels Matrix: the Convergence Confirmed // Yearbook of Private 

International Law, Vol. 3 (2001). Kluwer Law International & Swiss Institute of Comparative Law, 

2001. – P.1-25. – P.3. 
179

 Baumgartner Samuel P. The Proposed Hague Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments. 

Trans-Atlantic Lawmaking for Transnational Litigation. - Mohr Siebeck, 2003. – 213 p. – P. 152. 
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регіону. На нашу думку, практичний зиск внаслідок розширення географічної 

сфери застосування моделі регулювання, запропонованої даною конвенцією, 

можуть мати як її чинні держави-учасниці, так і держави Східної Європи, зокрема 

Україна. Нагадаємо, що механізм такого розширення передбачено ст. 72 

конвенції. Варто погодитися із думкою Х. Шака про те, що приєднання до 

конвенції Лугано «може бути серйозною альтернативою Гаазькій Конвенції про 

міжнародну підсудність та виконання судових рішень з цивільних і торгівельних 

справ»
180

. Строки приєднання до конвенції Лугано 2007 р. не обмежено. 

Теоретично вона є відкритою для ратифікації та приєднання всіх держав 

міжнародного співтовариства. Окрім України, значний інтерес щодо приєднання 

до Луганської конвенції 1988 р., виявляє також, наприклад, Туреччина. На наше 

переконання, конвенція Лугано 2007 р. може бути тим містком, за допомогою 

якого можливо міцно поєднати правові системи України та країн Західної 

Європи. Приєднання України до цієї конвенції дозволить істотно покращити 

правове положення українських громадян та українських юридичних осіб за 

кордоном, оскільки вони одержать впевненість у тому, що рішення, винесене в 

державі-учасниці конвенції, може бути виконано в Україні і, навпаки, – рішення, 

винесене українським судом, буде визнаватися й виконуватися на території інших 

держав-учасниць конвенції. Безперечно, це є привабливою перспективою. Однак 

слід враховувати два моменти, які наразі стоять на заваді приєднанню України до 

цієї конвенції. Cьогодні ще не всі держави Західної Європи, які пройшли довгий і 

нелегкий шлях щодо вироблення уніфікованого механізму у сфері регулювання 

міжнародної підсудності цивільних справ, готові бачити Україну як 

повноправного учасника конвенції. Як свідчить досвід держав, які долучилися до 

конвенції Лугано в редакції 1988 р., для успішного приєднання потрібно мати так 

званого «хрещеного батька» – державу-учасницю, яка б виступила перед іншими 

державами-учасницями з обґрунтованою пропозицією запросити до складу 

держав-учасниць нову державу.  

                                                           
180

 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. - М.: БЕК, 2001. – 560 с. – 

С. 55. 
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Питанню поширення сфери застосування конвенції Лугано на треті держави 

приділяє увагу також Рада ЄС. Так, у Стокгольмській програмі 2010 р. (п. 3.5.) 

зазначено, що ця конвенція «є відкритою для приєднання інших держав, тому має 

бути оцінено, які саме треті держави доречно підтримати у приєднанні до 

конвенції», «у випадках відсутності правових актів між ЄС і країнами-

партнерами, а також коли розвиток багатостороннього співробітництва є 

неможливим з позиції ЄС, має бути вивчено можливість двосторонніх угод»
181

. 

 

Підрозділ 2.3. Питання взаємодії регламентів Європейського Союзу і Гаазьких 

конвенцій у сфері судового процесу та захисту дітей  

 

До набуття чинності регламентами ЄС питання міжнародного захисту 

дитини та вирішення міжнародних сімейно-правових спорів вже були достатньо 

всебічно врегульовані Гаазькими дитячими конвенціями. Як наслідок, предметна 

сфера застосування цих конвенцій та регламентів ЄС Brussels IIbis і регламенту 

про утримання № 4/2009 багато в чому збігаються
182

.  

Можна виділити декілька основних форм взаємного впливу регламентів ЄС 

і Гаазьких конвенцій з питань судового процесу та міжнародного захисту дітей.  

1. Гаазькі конвенції та практика їх застосування стали основою положень 

Регламентів ЄС. Наприклад, стосовно регламенту Brussels IIbis ця теза 

неодноразово підкреслюється як на рівні доктрини, так і в рішеннях ECJ. 

                                                           
181

 The Stockholm Programme – An open and secure Europe serving and protecting citizens // OJ of 

the European Union. – C 115 of 4.5.2010.  
182

 Усі держави-члени ЄС є учасницями Гаазької конвенції про викрадення дітей 1980, хоча й 

сталося це не одночасно; найбільше число учасників Гаазької конвенції 1996 – це держави-

члени ЄС (це сталося завдяки ухваленню Радою ЄС 19 грудня 2002 р. Рішення № 2003/93/EC 

про підписання цієї Конвенції в інтересах Співтовариства. Таким чином, для більшості держав-

членів ЄС (Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Італії, Люксембургу, 

Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної 

Ірландії) Гаазька конвенція 1996 є чинною з 1 квітня 2003, після підписання цієї Конвенції 

Співтовариством від мені держав-членів. До того часу Гаазьку конвенцію 1996 вже було 

підписано  Нідерландами (1997 р.), Чеською Республікою і Словаччиною (1999 р.), Польщею 

(2000 р.) і Латвією (2002 р.). Гаазька конвенція 2007 р.  була підписана ЄС 6 квітня 2011року й 

набула чинності для нього з 9 квітня 2014. 
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Наприклад, зазначається, що «Гаазьку конвенцію 1996 р. було використано при 

підготовці Регламенту ЄС 2001/2003 як платформу для створення більш 

сучасного і чіткого режиму, який би забезпечував вільний рух судових рішень та 

вирішення справ про викрадення дітей в рамках ЄС»
183

 і що «Регламент Brussels 

IIbis сприйняв процесуальні норми Гаазької конвенції 1996 р.»
184

  

Відповідно до рішень ECJ, «невід’ємний аспект нормотворчої історії 

регламенту Brussels IIbis – це його істотний зв’язок із Гаазькою конвенцією 

1996 р.», а тому для тлумачення його норм доречно звертатися також і до правил 

Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р. та travaux 

preparatories (підготовчих матеріалів)
185

. Як випливає із Зеленої Книги 

Європейської Комісії про зобов’язання з утримання, не менш тісним є і зв’язок 

між регламентом № 4/2009 та Гаазькими конвенціями, що стосуються стягнення 

аліментів
186

. 

2. Прийнявши свої власні правові акти, ЄС продовжує активно 

співробітничати з Гаазькою Конференцією з міжнародного приватного права. 

При цьому важливість такого співробітництва наголошується у Програмах 

розвитку ЄС. Так, наприклад, Гаазька Програма 2005 р. зобов’язала Комісію та 

Раду ЄС забезпечити узгодженість між актами ЄС та міжнародним правовим 

порядком і продовжувати розвивати співробітництво з міжнародними 

організаціями, такими як Гаазька Конференція з міжнародного приватного права і 

Рада Європи» (п. 3.4.5.)
187

. У Стокгольмській Програмі 2009 р. питання 

співробітництва між ЄС та Гаазькою Конференцією розглядається в розрізі 

взаємодії ЄС із третіми державами у сфері судового співробітництва у цивільних 

                                                           
183

 McEleavy. Luxembourg, Brussels and Now The Hague: Congestion in the Promotion of Free 

Movement in Parental Responsibility Matters // ICLQ vol. 59, October 2010. – P. 505-519. – P. 506. 
184

 Dutta A. Child Law (International). – The Max Planck Encyclopedia of European Private Law. 

Volume I. Edited by Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, Andreas Stier. – Oxford 

University Press, 2012. – P. 174-179. – P. 174. 
185

 Case C-435/06, judgment of 27 November 2007. – E.C.R. [2007], I-10141. 
186

 European Commission, Green Paper on Maintenance obligations. COM (2004) 254 final. – 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14160. 
187

 The Hague Programme: Strengthening freedom, security and justice in the European Union 

(2005/C 53/01) // OJ of the EU, C 53/1. 
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справах. Зокрема, вказується, що ЄС має використовувати своє членство у 

Гаазькій Конференції для сприяння якнайширшому можливому приєднанню до 

найбільш значущих Гаазьких конвенцій і пропонувати допомогу іншим державам 

у належній імплементації цих актів (3.5.)
188

. Важливо, що вказані положення 

втілено також у документі, який безпосередньо стосується України, – в Угоді про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, від 27.06.2014
189

. Зі змісту статті 24 цієї Угоди можемо зробити 

висновок, що задекларований Угодою обов’язок сторін розвивати судове 

співробітництво у цивільних справах має здійснюватися «на основі відповідних 

багатосторонніх правових документів, зокрема конвенцій Гаазької Конференції з 

міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового 

співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей». Взаємна 

зацікавленість України та ЄС у співробітництві на рівні Гаазьких конвенцій 

випливає у т.ч. із судової практики, яка констатує велику кількість міжнародних 

сімейних спорів, що пов’язані як з державою-членом ЄС, так і з Україною. 

Оскільки всі регламенти ЄС мають закритий характер, то ті питання, які постають 

у взаємовідносинах із третіми державами, мають регулюватися все ще за 

допомогою міжнародних конвенцій, у т.ч. Гаазьких. Альтернативою такого 

порядку регулювання може бути укладення двосторонніх угод між ЄС та 

Україною, відповідно до Регламенту ЄС № 664/2009 від 07.07.2009 р.
190

 , або 

приєднання України до конвенції Лугано 2007 р.  

                                                           
188

 The Stockholm Programme. – An open and secure Europe serving and protecting citizens // OJ of 

the EU, C 115 of 4.5.2010. 
189

 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 

від 27.06.2014 // Офіційний вісник України від 26.09.2014, № 75, том 1, стор. 83, стаття 2125. 
190

 Council Regulation (EC) No 664/2009 of 7 July 2009 establishing a procedure for the negotiation 

and conclusion of agreements between Member States and third countries concerning jurisdiction, 

recognition and enforcement of judgments and decisions in matrimonial matters, matters of parental 

responsibility and matters relating to maintenance obligations, and the law applicable to matters 

relating to maintenance obligations // OJ of the EU, L 200/46. 
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Відповідно до європейської судової практики, ситуації, коли міжнародний 

сімейний спір пов’язаний як з державою-членом ЄС, так і з третьою державою, і, 

відповідно, постає необхідність у зверненні до Гаазьких конвенцій, є 

поширеними. З іншого боку, і в українській судовій практиці виникає багато 

міжнародних сімейних спорів, коли «іноземний елемент» має зв’язок із державою 

ЄС. У зв’язку з цим, навряд чи можна цілком погодитися із тезою німецького 

правознавця А. Дутта про те, що «міжнародне дитяче право є вдалим прикладом 

зменшення впливу міжнародних конвенцій у контексті розвитку міжнародного 

приватного права у Європі»
191

. Дійсно, майже через 100 років з часу прийняття 

перших Гаазьких конвенцій з питань міжнародного цивільного процесу ЄС 

врегулював більшість питань, що охоплюються предметною сферою цих 

конвенцій, у своїх власних правових актах. Проте у відносинах держав ЄС із 

третіми державами надзвичайно велике значення мають саме Гаазькі конвенції. 

Як було вдало зауважено, «насправді, коли ми міркуємо про можливості 

уніфікації у цій сфері (сфері сімейного права та вирішення міжнародних сімейних 

спорів), то потрібно враховувати, що ці питання не стали регіональними, навпаки, 

вони стали більш глобальними»
192

.  

3. Враховуючи тісний зв’язок між актами ЄС та Гаазькими конвенціями, 

важливим є питання про те, яким чином ці правові акти співвідносяться між 

собою: вони є конкуруючими, альтернативними чи такими, що доповнюють один 

одного? На нашу думку, з правової точки зору існує суттєва відмінність між 

конкуренцією, що характеризує відносини між багатосторонніми конвенціями, 

ухваленими міжнародними організаціями, та конкуренцією, що існує між такими 

конвенціями і Регламентами ЄС. У першому випадку має місце конфлікт між 

двома джерелами права одного й того самого виду. Такий конфлікт зазвичай 

                                                           
191

 Dutta A. Child Law (International). – The Max Planck Encyclopedia of European Private Law. 

Volume I. Edited by Jürgen Basedow, Klaus J. Hopt, Reinhard Zimmermann, Andreas Stier. – Oxford 

University Press, 2012. – P. 174-179. – P. 175. 
192

 Frände Dan, Ulla Liukkunen, Suvi Sankari Eva Storskrubb, Pia Letto-Vanamo. In the Footsteps of 

Tampere. Justice in the European Union. – Institute of International Economic Law. Helsinki 2006. – 

122 p. – P. 63. 
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врегульовується правом міжнародних угод, з урахуванням положень Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів від 23.05.1969. (ст. 30 «Застосування 

послідовно укладених договорів, які стосуються одного і того ж питання»). 

Питання співвідношення між багатосторонніми міжнародними конвенціями та 

актами ЄС є, на нашу думку, ілюстрацією конфлікту, в якому задіяно різні 

системи джерел права: з одного боку, джерела міжнародного права, а з іншого, – 

джерела права Співтовариства (право ЄС). Отже, конфлікт між регламентами ЄС 

та Гаазькими конвенціями не може бути вирішено виключно за допомогою таких 

відомих правил, як lex posterior та lex specialis.  

Потрібно також зазначити, що Гаазькі конвенції містять чіткі приписи про 

відсутність перешкод для того, щоб декілька Договірних держав укладали 

міжнародні договори з питань, які врегульовано конвенціями (ст. 36 Гаазької 

конвенції 1980 р., ст. 52 Гаазької конвенції 1996 р., ст. 51 Гаазької конвенції 

2007 р.). Дві Гаазькі конвенції 1996 і 1980 років  приймалися тоді, коли ніхто не 

передбачав, що право ЄС активно увійде у сферу сімейного права та 

міжнародного цивільного процесу. Стаття 52 (ч.4) Гаазької конвенції 1996 р. 

містить посилання на «уніфіковані закони, що ґрунтуються на особливих зв’язках 

регіонального або іншого характеру між відповідними державами». Як 

відзначається у європейській літературі, це положення конвенції на момент її 

укладення було особливо цікавим для скандинавських країн, і лише згодом воно 

стало цілком актуальним і для регламентів ЄС
193

.  

Вирішальне значення мають прикінцеві положення регламентів. Наприклад, 

співвідношення Регламенту Brussels IIbis з іншими правовими актами 

врегульовано у Розділі V регламенту. Розділ включає п’ять великих за обсягом 

статей, що вже само по собі вказує на те, що питання взаємодії Регламенту з 

міжнародними правовими актами є непростим. Виходячи зі змісту ст. 59 (ч.1) 

регламенту, основний принцип з цього питання полягає в наступному: для 

                                                           
193

 Beilfuss Cristina Gonzales. EC Legislation in Matters of Parental Responsibility and Third States. – 

International Civil Litigation in Europe and Relations and Relations with Third States. Edited by A. 

Nyuts & N. Watte. – BRUYLANT Bruxelles, 2005. – P. 493-507. – 685 p. – P. 506. 
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держав-членів ЄС регламент має вищу юридичну силу, ніж конвенції, які на 

момент набуття чинності регламентом вже було укладено між двома і більше 

державами-членами та які стосуються тих самих питань, які врегульовано цим 

регламентом. Таким чином, регламент регулює всі відносини між державами-

членами ЄС, що охоплюються його предметною сферою, і замінює всі попередні 

конвенції, укладені між двома і більше державами-членами ЄС.  

Підсумовуючи викладене вище, у питанні взаємодії регламентів ЄС та 

Гаазьких конвенцій слід виокремлювати загальне правило та винятки з нього. За 

загальним правилом, у відносинах між державами-членами ЄС регламенти ЄС 

мають перевагу над міжнародними конвенціями (ст. 60, 61 регламенту Brussels 

IIbis, ст. 69 (ч. 2) регламенту про утримання № 4/2009). Виняток із цього 

загального правила полягає у тому, що всі Гаазькі конвенції продовжують 

застосовуватися у відносинах між державами-членами ЄС і третіми державами. 

Як наслідок, ECJ наголошує на тому, що положення регламенту та положення 

конвенцій, що відповідають йому, мають, наскільки це можливо, тлумачитися 

однаково, для того, щоб уникнути різних результатів, залежно від того, 

стосується справа іншої держави-члена чи третьої держави
194

. 

З практичної точки зору, найскладнішим є питання застосування регламенту 

Brussels IIbis до відносин із третіми державами. Правова природа цього 

документа, його закритий характер дозволяють припускати, що якщо у справі 

залучено державу-члена ЄС і одну чи декілька третіх держав, то ці відносини 

виходять за межі ЄС, а отже, регламент не буде застосовуватися і пріоритет 

матиме Гаазька конвенція про батьківську відповідальність 1996. Разом з цим, 

регламент містить статтю 61, яка встановлює певні винятки із загального правила 

статті 59(1). Стаття 61 регламенту конкретизує два випадки, коли у відносинах 

між державами-членами ЄС регламент має пріоритет перед Гаазькою конвенцією 

1996 р.: 1) якщо дитина має звичайне місце проживання в державі-члені ЄС, або 

2) якщо йдеться про визнання та виконання у державі-члені ЄС рішення, 

ухваленого компетентним органом іншої держави-члена ЄС, навіть якщо дитина 

                                                           
194

 ECJ Case C-435-06. – C [2007] ECR I-10141, paras. 48-50. 
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має звичайне місце проживання не на території ЄС, а у третій державі, яка є 

учасницею Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р. Таким 

чином, теоретично можемо змоделювати ситуацію, коли, наприклад, суд Франції 

ухвалює рішення стосовно дитини, яка має звичайне місце проживання в Україні, 

і це рішення буде визнаватися та виконуватися в Іспанії, відповідно до 

регламенту Brussels IIbis. Зазначимо, що ст. 61 регламенту певною мірою вступає 

у конфлікт із положеннями ст. 52 (ч. 3) Гаазької конвенції 1996 р., згідно з якими 

«угоди, які укладаються між однією або декількома Договірними Державами з 

питань, які належать до сфери застосування цієї Конвенції, не впливають на 

застосування положень цієї Конвенції у відносинах таких держав з іншими 

Договірними Державами». Як бачимо, регламент Brussels IIbis може впливати на 

застосування положень Гаазької Конвенції 1996 у відносинах із третіми 

Договірними державами, – всупереч ст. 52 (ч. 3) цієї конвенції та ст. 41 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Наразі вирішення цієї колізії 

покладається на суддів.  

 

Підрозділ 2.4. Вплив Принципів міжнародного цивільного процесу як актів 

«м’якого права» на регулювання судового порядку вирішення міжнародних 

сімейних спорів 

 

Розпочинаючи аналіз принципів сучасного міжнародного цивільного 

процесу, необхідно звернути увагу на декілька важливих обставин. По-перше, на 

противагу принципам національного цивільного процесуального права, 

принципи, які задіяні у міжнародному цивільному процесі, ще не знайшли 

достатньо глибокого висвітлення у вітчизняній процесуальній літературі. По-

друге, як в українській, так і в зарубіжній науці дотепер відсутня єдина точка зору 

про набір цих принципів та критерії їх класифікації. Так, наприклад, український 

науковець О.О. Кармаза називає такі принципи: принцип незалежності суду, 

рівності судових процесів, контролюючої множинності процесів, рівності та 

самостійності сторін у процесі, принцип lex fori, принцип правової кваліфікації, 
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встановлення змісту норм іноземних держав, гласності судового розгляду, 

ефективності засобів правового захисту, диспозитивності
195

. Таким чином, вчений 

відносить до принципів міжнародного цивільного процесу як ті, що є основою 

цивільного процесуального права України, так і ті, які характеризують виключно 

процес вирішення спорів із «іноземним елементом». Російські дослідники 

І.В. Дробязкіна та А.В. Саєнко вважають, що до принципів міжнародного 

цивільного процесу слід відносити також принципи міжнародного публічного 

права – наприклад, принцип загальної поваги до прав людини, принцип 

добросовісного виконання міжнародних зобов’язань, принцип суверенної рівності 

держав
196

. Папкова О.А., звертаючись до принципів цивільного процесу в 

державах-членах ЄС, класифікує їх на дві групи: уніфіковані принципи – ті, що 

передбачені статтею 6 Європейської конвенції про права людини 1950 р., та інші 

загальні основні принципи, які є неуніфікованими національними принципами 

цивільного процесу ЄС, – принцип автономії сторони (диспозитивності), принцип 

контролю, єдності і розвитку права, принцип писемності та усності, принцип 

мотивованості
197

. По-третє, і Україна, і держави-члени ЄС уже понад 15 років є 

учасниками Європейської Конвенції про права та свободи людини 1950 р. і, 

відповідно, перебувають під юрисдикцією ECHR. Ця Конвенція залишається 

єдиним правовим актом, яким безпосередньо уніфіковано низку принципів 

цивільного процесу. Так, виходячи з аналізу статті 6 конвенції – «Право на 

справедливий суд», можна визначити наступні закріплені в ній принципи: 

1) принцип ефективності (доступності) судового захисту порушеного чи 

                                                           
195

 Кармаза О.О. Принципи міжнародного цивільного процесу. – Міжнародний цивільний 

процес України: Навчальний посібник. Практикум: За ред. доктора юридичних наук, професора 

С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. – 327 с. – С. 33-46. 
196

 Дробязкина И.В. Международный гражданский процесс: Проблемы и перспективы. – Спб.: 

Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. – С. 16; Саенко А.В. Принципы 

международного гражданского процесса: Автореферат диссертации на соискание ученой 

степени доктора юридических наук. Специальность: 12.00.03 – гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. – Москва, 2013. – 

С. 11. 
197

 Папкова О.А. Принципы гражданского процесса в государствах-членах Европейского 

Союза. – Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 2000. № 3, С. 62-79. 
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оспорюваного права; 2) принцип справедливості; 3) принцип публічності; 

4) принцип незалежності і неупередженості суду; 5) принцип розумного строку 

розгляду справи. Зазначена система принципів поширюється як на національний, 

так і міжнародний цивільний процес. Указаний перелік може бути доповнено з 

огляду на положення Європейської конвенції про здійснення прав дітей 1996 р. 

Остання конкретизує принципи, спрямовані на реалізацію дитиною її 

процесуальних прав, – зокрема, права бути поінформованою та висловлювати 

свою думку під час розгляду справи, права на клопотання про призначення 

спеціального представника, а також принципи, що визначають порядок ухвалення 

судом рішення у справах, які стосуються дитини, – обов’язок забезпечення дитині 

можливості висловити свою думку та приділення цій думці належної уваги, і 

обов’язок вирішення таких справ з уникненням будь-яких невиправданих 

зволікань.  

Наразі є декілька систематизацій принципів цивільного процесу
198

. Цьому 

посприяли, на нашу думку, два фактори. По-перше, принципи цивільного 

процесу, будучи національними за своєю суттю, мають не лише свою специфіку 

та особливості у кожній країні, але й чимало загальних рис. По-друге, питання 

гармонізації і систематизації принципів цивільного процесу визначено в якості 

спеціального напряму діяльності окремих авторитетних міжнародних організацій 

та наукових спільнот. Ще донедавна більшість із цих систематизацій перебувала 

лише на стадії академічного обговорення, а тому вони не знайшли адекватного 

висвітлення у вітчизняних роботах. 

Перерахуємо акти, які систематизують принципи цивільного процесу, у 

хронологічному порядку:  

– Принципи, що стосуються попередніх і забезпечувальних (охоронних) 

заходів у міжнародному цивільному процесі, прийняті конференцією Асоціації 

                                                           
198

 Черняк Ю. В. Европейский и международный опыт систематизации принципов 

международного гражданського процесса. Цивилистическая процессуальная мысль. Междунар. 

сб. науч. ст. Вып. 5(2) «Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс» / Под ред. д. 

ю.н., професора, заслуженого юриста Украины С. Я. Фурсы. К., Алерта, 2016. 576 с. – С. 73-81. 
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міжнародного права (ILA), яка відбулася в м. Гельсінкі у 1996 р. (саме тому 

відомі ще як «Гельсінські принципи»)
199

; 

– Принципи і Правила транснаціонального цивільного процесу, прийняті 

спільно ALI та UNIDROIT у 2003 р.
200

; 

– Принципи Європейського сімейного права у сфері розлучення та 

утримання між колишнім подружжям, прийняті Комісією з Європейського 

сімейного права (CEFL) у 2004 р. на конференції у м. Утрехт (Нідерланди)
201

; 

– Принципи Європейського сімейного права у сфері батьківської 

відповідальності, прийняті Комісією з Європейського сімейного права (CEFL) у 

2007 р. також на конференції у м. Утрехт (Нідерланди)
202

. Значну увагу у 

                                                           
199

 International Law Association’s Principles on Provisional and Protective Measures in International 

Litigations (Helsinki, 1996). – Journal of International Private Law. – № 3 (49), 2005. – P. 48-50. 
200

 ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure as adopted and promulgated by the 

American Law Institute at Washington, D.C., U.S.A. May 2004 and by UNIDROIT at Rome, Italy 

April 2004. – Cambridge University Press, 2006. – 177 p. 

Ініціаторами створення Принципів і Приавил транснаціонального цивільного процесу 

виступили М.Таруффо (Michele Taruffo), професор університету Pavia, експерт з порівняльного 

цивільного процесу, та Дж.Хазард (Geoffrey C.Hazard), професор Університету штату 

Пенсільванія, на час початку роботи над проектом – директор  Інституту Американського 

права. Принципи і Правила міжнародного цивільного процесу, видані у 2004 р., було 

перекладено більше, ніж у 30 державах, а у 2016 р. – Див. українською: Ю.Черняк, О. Білоус. 

Принципи міжнародного цивільного процесу (із коментарем). // Юридичний журнал, № 7-8 

(145-146). – Видавнича організація «Юстініан», 2016. – С. 15-32; Ю.Черняк. Правила 

міжнародного цивільного процесу (із коментарем). // Юридичний журнал. - № 7-8 (145-146). – 

Видавнича організація «Юстініан», 2016. – С. 33-61. 
201

 Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former 

Spouses. – Antwerpen – Oxford, 2004. – 170 p.  

Комісію з Європейського сімейного права (CEFL) було засновано у 2001 р., і основною ціллю її 

діяльності є вивчення та узагальнення теоретичного і практичного досвіду гармонізації 

сімейного права в Європі. У вітчизняній науці, на рівні дисертаційного дослідження, Принципи 

Європейського сімейного права, розроблені CEFL, було проаналізовано лише Бурлай О.Є. 

[Бурлай О.Є. Правовідносини подружжя в міжнародному приваному праві. – Автореф.дис. на 

здобуття наук.ст.канд.ю.н. – Київ, 2007. – 22 с.]. 

Див. також: Черняк Ю. В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах 

Європейського Союзу (на прикладі інституту провадження у справах про розлучення). 

Актуальні проблеми міжнародних відносин. Вип. 82. Ч. 1. Серія «Європейські дослідження». 

К., 2008. – С. 68-72. 
202

 Principles of European Family Law Regarding Parental Responsibilities. – Antwerpen – Oxford, 

2007. – 331 p.  
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Принципах приділено саме процесуальним аспектам сімейно-правових питань. 

Так, наприклад, Розділ 8 Принципів у сфері батьківської відповідальності має 

назву «Процедура» і закріплює такі принципи: Компетентний орган (Принцип 

3:35); Альтернативне вирішення спору (Принцип 3:36); Вислуховування дитини 

(Принцип 3:37); Призначення спеціального представника дитині (Принцип 3:38); 

Виконання (Принцип 3:39). 

– Керівні Принципи Регулювання Вирішення Спору (GRDR), підготовлені 

експертною групою під керівництвом професорів Інституту Макса Планка з 

порівняльного та міжнародного приватного права – Хазель Генн та Рейнхард 

Грегер в рамках міжнародного наукового проекту «Врегулювання вирішення 

спору»
203

. 

Усі зазначені систематизації Принципів є прикладом недержавного 

регулювання й не мають юридичної сили закону чи міжнародного договору. З 

точки зору правової природи, вони є нормами рекомендаційного характеру, які не 

санкціоновані державою, тобто не мають примусового, встановленого державною 

владою обов’язкового застосування. Стосовно подібних правил доктрина і 

практика застосовує термін «м’яке право» (soft law). Як справедливо вказується у 

літературі, «м’яке право» з’явилося за соціальним замовленням, що вимагає 

формулювання загальнообов’язкових правил поведінки в ряді сфер міжнародного 

приватного права»
204

. Уточнимо, що йдеться про ті сфери, які наразі не мають 

належного правового регулювання, яке б було адекватним вимогам практики 

міжнародного обігу. Найпоширенішими формами «м’якого права» є, крім 

систематизованих Принципів, також резолюції, декларації, рекомендації. 

Незважаючи на те, що акти «м’якого права» не є обов’язковими документами, 

практично вони все одно породжують певні правові наслідки. На нашу думку, 

перераховані систематизації Принципів варто досліджувати з позиції їх 

                                                           
203

 Steffek F. and Unberath H., in cooperation with Genn H., Greger R. and Menkel-Meadow C. 

Regulating Dispute Resolution. ADR and Acess to Justice at the Crossroads.  – Oxford and Portland, 

Oregon 2013. – 454 p. 
204

 Zubareva N.V. Application of International Private Law Uniform Rules of Recommendatory 

Character. – Journal of International Private Law, 4(30), 2000. – P. 50-58. – P. 51. 
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застосування для подальшого вдосконалення національного законодавства 

України, в якості взірця правового регулювання цивільного судочинства за 

участю іноземних осіб. У зв’язку з цим, мета цієї Глави полягає в тому, щоб 

розкрити детальніше правову природу та сферу застосування кожної 

систематизації Принципів, а вже в наступних розділах роботи – визначити 

особливості застосування принципів при розгляді та вирішенні справ, що 

випливають з міжнародних сімейних спорів, у контексті конкретних інститутів 

міжнародного цивільного процесу.    

Усім систематизованим Принципам як актам рекомендаційного характеру, 

притаманний особливий механізм реалізації. Звичайно, порядок реалізації та 

застосування Принципів безпосередньо випливає з їхньої правової природи. Крім 

того, зазвичай основні можливі форми застосування Принципів вказуються у 

преамбулі до документа, у якому вони викладені. Так, «Гельсінські принципи» 

встановлюють правила, яких «мають дотримуватися у всьому світі при вирішенні 

питань, що пов’язані із застосуванням попередніх охоронних заходів у 

цивільному процесі». Принципи можуть бути застосовані під час правових 

реформ – як на національному, так і на міжнародному рівнях». ILA 

рекомендувала Принципи для можливого застосування UNITRAL та Гаазькій 

Конференції з міжнародного приватного права, а також для реформування 

національного законодавства
205

. Як вказано у преамбулі Принципів міжнародного 

цивільного процесу ALI/UNIDROIT, вони були розроблені для вирішення 

насамперед міжнародних комерційних спорів, однак можуть також 

застосовуватися і для вирішення інших видів цивільних спорів; крім цього, вони 

можуть слугувати основою для майбутніх ініціатив з реформування цивільного 

процесу. Документ має за мету сприяти встановленню єдиної процедури судового 

розгляду міжнародних комерційних спорів. Така процедура є альтернативою 

вирішенню спорів за принципом lex fori, який, на думку авторів документа, 

створює незручні та несприятливі умови для однієї зі сторін процесу, котра має 
                                                           
205

 ILA, Report of the Sixty-Seventh Conference, Helsinki, 1996. // Hague Conference on Private 

International Law. Enforcement of judgments. Prel. Doc. No 10. October 1998. – P. 186. 
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подавати позов або захищатися проти позову відповідно до незнайомої їй 

іноземної процесуальної системи. Враховуючи мету Принципів, а також те, що до 

складу Робочої групи входили вчені галузі порівняльного процесуального права з 

усього світу, Принципи поєднали найкращі елементи змагального процесу, 

притаманні системі загального права, та основні принципи, характерні для 

цивільного процесу держав континентальної правової системи. Вони містять 31 

Принцип, які регулюють загальні засади здійснення судочинства з міжнародних 

комерційних спорів, правовий статус окремих учасників процесу, порядок 

подання та окремі види доказів, ухвалення, оскарження й виконання судового 

рішення, а також міжнародне судове співробітництво. 

Що ж стосується Принципів Європейського сімейного права, – як у сфері 

відносин розлучення та утримання між колишнім подружжям, так і у сфері 

батьківської відповідальності, то вони існують у формі зводу положень, і для їх 

адекватного розуміння та тлумачення супроводжуються науковим коментарем, 

текстами національних законодавств держав, залучених до дослідження, а також 

висновками науковців-компаративістів. Ці Принципи є орієнтиром для 

подальшого нормотворення у сфері сімейного права та цивільного процесу з 

розгляду сімейних спорів. Як визначила К. Боелє-Вольке, ці «Принципи не 

повинні розглядатися як повноцінний модельний закон, який може бути 

прийнятий законодавцями, вони пропонують найбільш прийнятні способи для 

гармонізації сімейного права у Європі … і можуть слугувати основою для 

вдосконалення національного, європейського та міжнародного сімейного 

права»
206

.  

Сфера застосування найновішої систематизації Принципів – Керівних 

Принципів Регулювання Вирішення Спору (GRDR) – охоплює все розмаїття 

можливих механізмів вирішення спорів у сфері цивільного та торгового права, 

включаючи судовий процес, переговори, медіацію, примирення, думку експерта, 

міні-суд, процедуру омбудсмена, арбітраж. Таким чином, ці Принципи можуть 
                                                           
206

 Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former 

Spouses. – Antwerpen – Oxford, 2004. – 170 p. – P. 3. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


145 
 

бути задіяні як для регулювання процесу, що відбувається у державних 

національних судах, так і для регулювання порядку вирішення спорів в рамках 

ADR. GRDR базується на аналізі теорії цивільного процесу, моделей правового 

регулювання та практики їх застосування у 12 державах: Австрії, Бельгії, Данії, 

Англії та Уельсі, Франції, Німеччині, Італії, Японії, Нідерландах, Норвегії, 

Швейцарії та США. На цій основі автори Принципів сформулювали висновки про 

вибір «політики і стратегії» регулювання вирішення спорів. По суті, Принципи є 

рекомендаціями щодо того, як краще врегулювати порядок вирішення спору. Як 

зазначено у преамбулі цього документа, вони можуть слугувати для 

формулювання модельних законів, регіональних директив, спеціальних правових 

актів – національних, регіональних та міжнародних. У них, зокрема, містяться 

приписи щодо порядку врегулювання механізмів вирішення спору, 

домовленостей сторін про вирішення спору, вибору процедури вирішення спору.  

Отже, найперша й найголовніша форма реалізації всіх систематизованих 

Принципів цивільного процесу – це їх імплементація або принаймні врахування 

змісту деяких із них при реформуванні внутрішнього національного та 

уніфікованих міжнародних правових актів. Відповідно, після того, як Принципи 

імплементовано до національного законодавства держави, їх можна також 

застосовувати як принципи для його тлумачення.  

Окремо слід вказати, що Принципи транснаціонального цивільного процесу 

ALI/UNIDROIT визначають також засади здійснення міжнародного судового 

співробітництва, без якого неможливо уявити ефективне вирішення міжнародних 

цивільних спорів. А тому ці Принципи можуть бути взяті до уваги при 

вдосконаленні міжнародних конвенцій, що регулюють порядок здійснення різних 

видів міжнародного судового співробітництва (надання правової допомоги). Так, 

основний Принцип з цього питання – «Принцип 31. Міжнародне судове 

співробітництво» – містить наступний припис: суди держави, яка прийняла ці 

Принципи, повинні забезпечувати надання допомоги судам будь-якої іншої 

держави, які здійснюють провадження у справі у відповідності до цих Принципів. 

Така допомога включає у тому числі накладення охоронних або забезпечувальних 
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заходів, а також допомогу щодо виявлення та представлення доказів. Детальніше 

вказані види міжнародного судового співробітництва врегульовано у Принципі 8 

«Попередні заходи» (Правило 17 «Попередні і охоронні заходи») та у Принципі 

16 «Доступ до інформації і доказів».  

Підсумовуючи зазначене вище, зазначимо, що всі розглянуті вище 

документи, які систематизують Принципи, – це акти рекомендаційного характеру, 

приклад «м’якого права». З формальної точки зору такі акти юридично не є 

обов’язковими, проте практично прийняття таких «необов’язкових документів» 

породжує серйозні правові наслідки. Нагадаємо, що в матеріальному приватному 

праві України доволі помітним джерелом права стали Принципи міжнародних 

комерційних договорів UNIDRIOT 2010, про що свідчить практика МКАС при 

ТПП України. Аналогічний звід у сфері міжнародного цивільного процесу – 

Принципи і Правила ALI/UNIDROIT, має суто рекомендаційний характер і не 

може бути безпосередньо застосований як джерело правового регулювання 

процесуальних відносин за участю іноземців.  
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Висновки до Розділу II 

1. Правильне застосування Гаазької конвенції 1980 р. є неможливим без 

попереднього з’ясування викладеної у конвенції концепції «незаконне 

переміщення або утримування дитини» та її складової частини «права 

піклування». 

2. Основним критерієм визначення того, чи підпадає спір щодо дитини під 

предметну сферу дії Гаазької конвенції 1980, є спосіб захисту порушеного права і, 

відповідно, предмет заявленого позову. 

3. Рішення про повернення дитини, ухвалене на підставі Гаазької конвенції 

1980 р., не позбавляє ту особу, яку зобов’язано повернути дитину, звернутися до 

суду для вирішення по суті питання про піклування про дитину. Проте є 

обмеження юрисдикційного характеру – такий спір має вирішуватися судом 

держави постійного місця проживання дитини. Таким чином, конвенція діє як 

засіб стримування від намагань однієї зі сторін спору про опіку перенести 

юрисдикцію цього спору до іншої держави шляхом викрадення дитини і зміни 

місця її проживання. 

4.У видачі розпорядження про повернення дитини на підставі Гаазької 

конвенції 1980 р. може бути відмовлено за наявності принаймні однієї із 4-х 

обґрунтованих заперечень проти повернення, викладених у ст. 13 конвенції, які 

застосовуються національними судами держав-учасниць з урахуванням практики 

ECHR.  

5. Гаазька конвенція 1980 р., як приклад універсальної уніфікації, та 

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над 

дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 р., як приклад регіональної 

уніфікації, мають схожі предметні сфери застосування, однак передбачають 

суттєві відмінності у вирішенні питання про повернення дитини. Тому питання 

співвідношення двох конвенцій має вирішуватися не за правилом lex generali – lex 

specialis, а за критерієм «більш зручна норма» для конкретного спору щодо 

дитини.  
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6. Визначено наступні напрями, в яких положення Гаазької конвенції 1996 р. 

доповнюють правила Гаазької конвенції 1980 р.: застосування концепції 

звичайного місця проживання дитини, вжиття необхідних тимчасових заходів 

захисту особи дитини та її майна, співробітництво Договірних держав у сфері 

надання інформації, що стосується захисту дитини, співробітництво у зв’язку з 

виникненням проблеми конкуренції юрисдикцій, співробітництво Договірних 

держав у сфері надання інформації про законодавство. 

7. З-усіх категорій міжнародних сімейних спорів справи про стягнення 

аліментів найповніше охоплені універсальною та регіональною уніфікаціями. 

Особа, зацікавлена одержати аліменти, може з’ясувати, що її заява про стягнення 

аліментів субсидіарно чи альтернативно підпорядковується одразу декільком 

міжнародним угодам.  

8. Враховуючи положення Гаазьької конвенції про міжнародне стягнення 

аліментів 2007 р. щодо предметної сфери її застосування, а також застереження, 

зроблені Україною відповідно до Закону України від 14.09.2006 про приєднання 

до цієї Конвенції, і положення СК України, в Україні визнаватимуться та 

виконуватимуться рішення суду і угоди, які стосуються аліментних зобов’язань 

між дітьми і батьками, між подружжям, між рідними братами і сестрами, а також 

між мачухою, вітчимом, пасинком і падчеркою.  

9. Передумовами уніфікації в ЄС норм міжнародного цивільного процесу з 

вирішення сімейних спорів є: а) міжнародні правові акти ООН та Ради Європи, 

які закріплюють міжнародний стандарт прав людини і прав дитини, зокрема; б) 

наукові проекти з гармонізації та уніфікації цивільного процесу; в) 

Амстердамська Угода 1997 р., Гаазька Програма 2005 р., Стокгольмська 

Програма 2010 р., TFEU 2007 р., які не лише визначили завдання з розвитку 

правового співробітництва у сфері цивільного процесу «задля досягнення 

прогресу у сфері свободи, безпеки і справедливості», але й конкретизували засоби 

реалізації цього завдання. 

10. Сучасна модель регулювання міжнародного цивільного процесу з 

вирішення сімейних спорів у ЄС передбачає наступне: 1) норми, уніфіковані 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


149 
 

регламентами, є нормами прямої дії; 2) ці норми замінюють норми внутрішнього 

національного законодавства кожної держави, у т.ч. приписи про міжнародну 

виключну підсудність; 3) єдність судової практики тлумачення та застосування 

цих норм забезпечується наднаціональним органом – ECJ. 

11. Визначено основні форми взаємного впливу регламентів ЄС і Гаазьких 

дитячих конвенцій: I – Гаазькі конвенції та практика їх застосування стали 

основою положень регламентів ЄС; II – після прийняття своїх власних правових 

актів ЄС продовжує активно співробітничати з Гаазькою конференцією з 

міжнародного приватного права, насамперед – у напрямку взаємодії ЄС із третіми 

державами у сфері судового співробітництва у цивільних та сімейних справах; III 

– згідно із практикою ECJ, положення регламентів та положення Гаазьких 

дитячих конвенцій повинні, наскільки це можливо, тлумачитися однаково.  

12. У питанні взаємодії регламентів ЄС та Гаазьких конвенцій слід 

виокремлювати загальне правило та винятки з нього. За загальним правилом, у 

відносинах між державами-членами ЄС регламенти ЄС мають перевагу над 

міжнародними конвенціями (ст. 60, 61 регламенту Brussels IIbis, ст. 69 (ч.2) 

регламенту про утримання № 4/2009). Виняток із цього загального правила 

полягає у тому, що всі Гаазькі конвенції продовжують застосовуватися у 

відносинах між державами-членами ЄС і третіми державами. 

9. Конвенція Лугано 2007 р., на відміну від регламентів ЄС, належить до 

відкритого типу багатосторонніх угод ЄС. Україна має можливість приєднатися 

до цієї конвенції на підставі ст. 72 конвенції, з урахуванням положень п. 3.5. 

Стокгольмської програми 2010 р.  

10. Документи, які систематизують Принципи міжнародного цивільного 

процесу, як акти «м’якого права», мають такі ознаки: 1) приймаються 

міжнародними організаціями; 2) є нормами не обов’язкового, а рекомендаційного 

характеру; 3) враховуючи природу Принципів, їм притаманний особливий 

механізм реалізації: вони не можуть бути задіяні для врегулювання відносин 

безпосередньо у момент їх прийняття – «вони спрямовані у майбутнє і 

розглядаються як програма розвитку міжнародних відносин з точки зору lex 
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ferenda». Зазвичай основні можливі форми застосування Принципів вказуються у 

Преамбулі до того документа, в якому вони викладені.  

11. Враховуючи правову природу актів, які систематизують Принципи, та 

особливості правової системи України, можемо запропонувати такі способи їх 

реалізації: I – нормативний: положення Принципів включаються до 

національного законодавства України при його реформуванні і таким чином 

набувають статус норми правового акту та  стають обов’язковими; II – 

роз’яснювальний: положення Принципів слугують основою для тлумачення 

правил міжнародного цивільного процесу, які закладено у міжнародних 

договорах та в актах внутрішнього законодавства і впливати на практику їх 

застосування національними судами.   
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РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНА ПІДСУДНІСТЬ СПРАВ, ЩО 

ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ СІМЕЙНИХ СПОРІВ 

 

Підрозділ 3.1. Звичайне місце проживання як основний критерій 

визначення міжнародної підсудності сімейно-правових спорів стосовно 

дитини 

 

Правила міжнародної загальної підсудності, що містяться у внутрішньому 

законодавстві України, держав ЄС, а також в укладених ними міжнародних 

договорах, ґрунтуються на одному з таких принципів – громадянства, постійного 

місця проживання (доміцилію) або звичайного місця проживання особи.  

Як  випливає з аналізу ст. 76 (ч. 1, п. 2) ЗУ «Про МПрП», ст. 497 і ст. 27 ЦПК 

України, загальним правилом визначення міжнародної підсудності цивільних 

справ є місцезнаходження відповідача. У більшості двосторонніх договорів 

України відсутні положення про міжнародну загальну підсудність і у главах, які 

присвячено питанням компетенції судів Договірних Сторін, одразу йдеться про 

спеціальні підстави визначення підсудності окремих категорій цивільних та 

сімейних справ. Проте в низці договорів, наприклад, з Литовською 

Республікою
207

, Турецькою Республікою
208

 та з Республікою Узбекистан
209

, 

нормам про міжнародну спеціальну підсудність передує загальне правило 

міжнародної підсудності, згідно з яким суд кожної Договірної Сторони є 

компетентним розглядати цивільні та сімейні справи, якщо відповідач має на її 

території місце проживання (місцезнаходження). 

                                                           
207

 Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 07.07.1993. Зібрання чинних 

міжнародних договорів України. 2004. № 4. Кн. 2. С. 482. 
208

  Угода між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та співробітництво в 

цивільних справах від 23.11.2000. Офіційний вісник України. 14.05.2004. № 17. С. 409. 
209 Договір між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних та сімейних справах від 19.02.1998. Офіційний вісник України. 

04.12.2006. № 47. С. 321. 
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У Європейському Союзі, відповідно до Брюссельської конвенції 1968 р. 

(ст. 2) та регламенту Brussels I (ст. 2), дискусію щодо найбільш оптимального 

критерію визначення міжнародної загальної підсудності для цивільних і 

торговельних справ було вирішено на користь доміцилію відповідача Така 

позиція пояснювалася насамперед тим, що звичайне місце проживання, на 

противагу доміцилію, може часто змінюватися, а такий важливий правовий 

наслідок як обов’язок відповідача предстати перед судом не може залежати від 

короткого терміну його перебування в державі суду. Для розробників 

Брюсселької конвенції 1968 р. – першого міжнародного правового акту, який 

уніфікував правила міжнародної прямої підсудності, було надзвичайно важливо, 

щоб цей акт містив надійну правову основу для компетентного суду. На час 

підготовки Брюссельської конвенції 1968 р. прийняття концепції звичайного міс-

ця перебування особи в якості основи для визначення міжнародної підсудності 

можна було б розцінити як відступ від положень внутрішнього законодавства 

держав-членів ЄС, яке в більшості випадків визначає загальну підсудність 

цивільних і торговельних саме за доміцилієм відповідача. Винятком була 

англійська система регулювання міжнародної підсудності, наріжним каменем якої 

є положення про те, що визнання за судами цієї держави міжнародної підсудності 

залежить від фактичної можливості вручити відповідачеві судовий наказ про 

виклик його до суду
210

. Зазначимо, що саме такий підхід до визначення 

міжнародної загальної підсудності цивільних і торговельних справ на основі 

доміцилію відповідача збережено і в оновленій редакції Регламенту Brussels I № 

1215/2012від 12 грудня 2012.  

На противагу Брюссельській конвенції 1968 та регламенту Brussels I, чинні 

Гаазькі конвенції та регламенти ЄС, які уніфікують норми підсудності 

                                                           
210

 Детальніше про передумови та причини такого правового регулювання див.: Черняк Ю.В. 

Інститут підсудності у міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та 

України: монографія. – Київ: Прецедент, 2008. – 275 с. – С. 64-78; Черняк Ю. В. Порівняльно-

правовий аналіз концепції звичайного місця проживання дитини як критерію визначення 

міжнародної підсудності сімейно-правових спорів щодо дитини. – Порівняльно-правові 

дослідження: Українсько-грецький міжнар.наук. юрид. журнал. 2012. № 1–2. – С. 256-261. 
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міжнародних сімейних спорів, і, зокрема, тих, що стосуються дитини, визначають 

міжнародну загальну підсудність не за доміцилієм, а за звичайним місцем 

проживання особи.  

Відповідно до Регламенту Brussels IIbis судам Держави-учасниці підсудні всі 

справи про батьківську відповідальність стосовно дитини, яка має звичайне місце 

проживання у цій Державі-учасниці на момент подання позову (ст. 8, ч. 1). 

Проект всесвітньої Гаазької конвенції про міжнародну підсудність, визнання 

та виконання судових рішень у цивільних і торговельних справах 1999 р.
211

 також 

встановлює загальне правило міжнародної підсудності за критерієм звичайного 

місця перебування відповідача.  

Гаазька конвенція про батьківську відповідальність1996 р. поширює 

юрисдикцію судових органів Договірної держави звичайного місця проживання 

дитини на всі справи про вжиття заходів, які спрямовані на захист особи чи майна 

дитини (ст. 5, ч. 1). Гаазька конвенція 1973 р. (ст. 7) відносить до числа тих 

органів, які компетентні приймати рішення про зобов’язання з утримання, також 

суди держави, в якій платник аліментів чи отримувач аліментів мав звичайне 

місце проживання на момент відкриття провадження у справі.  

Надзвичайно важливе значення концепція звичайного місця проживання 

дитини має при визначенні підсудності цивільних справ про міжнародне 

викрадення дитини. Гаазька конвенція про батьківську відповідальність 1996 (ст. 

7, ч. 1) та регламент Brussels IIbis (ст. 10, ч. 1) містять по суті однакові положення 

про те, що в разі неправомірного переміщення або утримування дитини 

юрисдикція зберігається за органами Договірної держави, у якій дитина мала 

звичайне місце проживання безпосередньо до переміщення або утримування. 

Саме ці юрисдикційні органи уповноважені ухвалювати рішення, які стосуються 

захисту особи та майна дитини.  

                                                           
211

 Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments 

in Civil and Commercial Matters of 30 October 1999, amended version (Hague Conference on Private 

International Law) // Yearbook of Private International Law, Vol. 2 (2000). – Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 2000. – P.221-239. 
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Таким чином, правило визначення міжнародної підсудності сімейно-

правових спорів щодо дитини за її звичайним місцем проживання є відносно 

новим. Воно є здобутком міжнародних документів, які з’явилися в результаті 

уніфікації та гармонізації правил міжнародного цивільного процесу, 

здійснюваних під егідою Гаазької конференції з міжнародного приватного права 

та ЄС в останні десятиліття XX та на початку XXI століть. Наприклад, Гаазька 

конвенція про повноваження органів та право, що застосовується щодо захисту 

неповнолітніх 1961 р., яка в подальшому була замінена на Гаазьку конвенцію про 

батьківську відповідальність 1996 р., у якості домінуючої підстави підсудності 

справ про захист дитини та її майна також визначала звичайне місце проживання 

дитини, проте водночас закріплювала й широкі можливості для визнання 

юрисдикції за судами держави громадянства дитини (ст. 4).  

Наша мета полягає у тому, щоб: 1) проаналізувати передумови визначення 

міжнародної загальної підсудності сімейних спорів стосовно дитини за критерієм 

звичайного місця проживання дитини (його переваги порівняно з іншими 

критеріями); 2) з’ясувати проблеми практичного застосування цього критерію 

визначення міжнародної підсудності та запропонувати шляхи їх вирішення. 

На нашу думку, перше пояснення закріплення в нових чинних міжнародних 

правових документах правила визначення міжнародної загальної підсудності за 

звичайним місцем проживання дитини є суто прагматичним. Проекти 

перерахованих вище міжнародних правових актів були розраховані на те, що 

вони будуть застосовуватися великим колом держав, а отже, потрібно 

враховувати, що акти внутрішнього законодавство держав системи загального 

права та держав ЄС у питаннях міжнародної підсудності сімейних спорів 

поступово відмовляються від концепції громадянства на користь місця 

проживання та перебування особи. 

Друге пояснення пов’язане з інтересами правосуддя. Концепція визначення 

юрисдикції суду щодо застосування заходів захисту дитини та її майна за 

звичайним місцем проживання дитини видається логічною. Адже саме 

юрисдикційні органи цієї держави: по-перше, територіально є найбільш 
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доступними для дитини та її законних представників; по-друге, можуть 

об’єктивно дослідити умови проживання та виховання дитини.  

Третє пояснення – це врахування доктрини і сучасних тенденцій розвитку 

міжнародного права і міжнародного цивільного процесуального права, які дедалі 

більше тяжіють до встановлення більш гнучких правил. Це стосується як 

колізійних норм, так і критеріїв визначення міжнародної підсудності. Ця 

тенденція найяскравіше виявляється в закріпленні колізійної прив’язки «право, з 

яким правовідношення має найбільш тісний зв’язок» (proper law), юрисдикційних 

правил про «суд, з яким спір має найбільш тісний зв’язок» та «найбільш зручний 

суд» (концепція forum shopping і концепція forum non conveniens). Вказана ознака 

правового регулювання міжнародної підсудності безпосередньо відображена у 

п. 12 преамбули до регламенту Brussels IIbis: «підстави визначення підсудності у 

справах про батьківську відповідальність, передбачені цим Регламентом, 

встановлено у світлі найкращих інтересів дитини, і, зокрема, критерію гнучкості. 

Це означає, що юрисдикція пов’язується, у першу чергу, із державою-учасницею, 

в якій дитина має звичайне місце проживання, крім тих окремих справ, коли 

місце проживання дитини змінюється, або батьками дитини укладено угоду про 

підсудність». Отже, основою даного правила підсудності є намір максимально 

наблизити юрисдикційний орган до дитини. При цьому презюмується, що у 

міжнародних сімейних справах щодо дитини саме суд держави звичайно місця 

проживання дитини є територіально найбільш доступним для дитини та її 

законних представник і саме цей суд може якнайповніше дослідити умови 

проживання та виховання дитини на час подання позову та розгляду справи.  

Разом з цим, концепція звичайного місця проживання дитини – і як 

колізійний принцип, і як критерій встановлення юрисдикції справи, є непростою 

у застосуванні і породжує низку питань практичного характеру. Є очевидним, що 

правильна правова кваліфікація звичайного місця проживання дитини становить 

основу належного врегулювання процесуальних відносин з іноземним елементом 

за участю дитини. Проте жодна з Гаазьких дитячих конвенцій, так само як і 

регламент ЄС Brussels IIbis, не містить її визначення. Тому, як справедливо 
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відзначено, збільшення кількості держав-учасниць Гаазьких конвенцій 1980, 

1996 років «не лише засвідчує успіх цих конвенцій, але й ідентифікує розбіжності 

щодо тлумачення національними судами держав-учасниць звичайного місця 

проживання, за відсутності його формального визначення у конвенції»
212

.  

Питання кваліфікації «звичайного місця проживання дитини» є особливо 

актуальним для нашої держави, оскільки двостороннім договорам України про 

правову допомогу у цивільних і сімейних справах «звичайне місце проживання 

особи» невідоме – ні як колізійна прив’язка, ні як принцип визначення 

міжнародної підсудності. На рівні вітчизняного внутрішнього законодавства 

«звичайне місце проживання особи» вперше було передбачено у ЗУ «Про МПрП» 

(ст. 61 (ч.1), ст. 72) і лише як колізійний принцип.  

Що ж стосується держав ЄС, то для них необхідність кваліфікації звичайного 

місця проживання дитини посилюється питанням про співвідношення Гаазької 

конвенції 1996 р. та регламенту ЄС Brussels IIbis. Як вже було зазначено, 

предметна сфера застосування обох правових актів є подібною: і регламент 

Brussels IIbis і Гаазька конвенція 1996 р. містять правила визначення міжнародної 

підсудності, визнання та виконання судових рішень у справах про батьківську 

відповідальність. Тому для того, щоб визначити, який міжнародно-правовий 

документ застосовується до конкретної ситуації, варто відповісти у тому числі на 

питання: чи має дитина, щодо якої виник спір, звичайне місце проживання на 

території держави-члена ЄС, чи ні. Оскільки проблему взаємодії та 

співвідношення Гаазьких дитячих конвенцій і регламентів ЄС було висвітлено у 

Главі 2.3. роботи, то наразі обмежимося посиланням на загальне правило 

ст. 61 регламенту Brussels IIbis, згідно з яким у питаннях визначення міжнародної 

підсудності цей регламент ЄС завжди превалюватиме над Гаазькою конвенцією 

1996 р., якщо звичайне місце проживання дитини знаходиться на території однієї 

з держав-членів ЄС. 

                                                           
212

 Beaumont P., Holliday J Recent Developments on the Meaning of “Habitual Residence” in Alleged 

Child Abduction Cases. – Private International Law in the Jurisprudence of European Courts - Family 

at Focus. Mirela Župan, ed. – Faculty of Law Osijek. Osijek, 2015. – 435 p. – P. 39-49. – P. 41. 
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Надалі проаналізуємо, яким чином «звичайне місце проживання дитини» 

кваліфікується у правозастосовній практиці України та держав Європейського 

Союзу. Аналіз права та судової практики різних держав-учасниць Гаазької 

конвенції про батьківську відповідальність 1996 р. вказує на існування двох 

основних концепцій визначення звичайного місця проживання дитини. 

Відповідно до першої, до уваги береться об’єктивний фактор, тобто фізична 

присутність дитини у певному місці упродовж тривалого періоду часу. 

Відповідно до другої, – варто враховувати також суб’єктивний момент, а саме: 

намір особи залишитись у певному місці на найближче майбутнє.  

У рішеннях судів держав-учасниць Гаазької конвенції 1996 р. звичайне місце 

проживання дитини визначається як те місце, де дитина зазвичай проживає, куди 

вона повертається після відвідування інших місць, яке вона розцінює як свій 

«дім», в якому відвідує школу чи дитячий дошкільний заклад.  

На з’їзді Спеціального комітету Гаазької Конференції щодо аналізу практики 

застосування Гаазької конвенції 1980 р. та Гаазької конвенції 1996 р. (30 жовтня–

9 листопада 2006 р.) було відзначено, що формулювання у текстах конвенцій 

чіткого, жорсткого визначення «звичайного місця проживання дитини» буде 

суперечити духу конвенції; визначення звичайного місця проживання – це 

питання фактичних обставин, яке має вирішуватися судом у кожному 

конкретному випадку (цим ця концепція і відрізняється від концепції доміцилію 

як основи міжнародної підсудності). Фактичні обставини, про які йдеться, можуть 

включати: місце, в якому дитина відвідує школу; час, проведений дитиною у 

цьому місці; знаходження сім’ї у цьому місці. Таким чином, Комітет зробив 

висновок про необхідність саме фактичного підходу до концепції звичайного 

місця проживання дитини і залишив його остаточне визначення у віданні 

національного суду, який вирішує справу. Схожу позицію з цього питання 

займають також Комісія Європейського сімейного права (CEFL)
213

 та Комісія ЄС 

з питань судового співробітництва у цивільних і торговельних справах, яка у 

                                                           
213

 Commission on European Family Law (CEFL). Режим доступу: URL: 

http://www2.law.uu.nl/priv/cefl/Conv2004.  
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червні 2005 р. розробила Практичні Рекомендації щодо застосування регламенту 

Brussels II
214

.  

При кваліфікації звичайного місця проживання особи варто враховувати 

також Резолюцію Ради Європи № 72 «Про стандартизацію правових концепцій 

«доміцилій» і «проживання» від 18 січня 1972 р. Цей документ не має 

обов’язкової юридичної сили, проте «містить рекомендації урядам держав-членів 

Ради Європи, якими варто керуватися, з урахуванням відповідних національних 

законів держав-членів, стосовно визначення доміцилію та місця проживання, 

принаймні у міжнародній сфері» (п. 1 преамбули). Резолюцією передбачено, що 

«місце проживання особи визначається виключно на основі фактичного критерію 

і не залежить від офіційного документа на проживання» (п. 7), «необхідно 

враховувати тривалість і безперервність проживання, а також обставини 

особистого і професійного життя, які вказують на стійкі зв’язки між особою і 

місцем проживання» (п. 9), «добровільне заснування місця проживання і намір 

особи володіти цим майном не є умовами звичайного місця проживання, однак 

такий намір особи може братися до уваги при визначенні характеру такого місця 

проживання» (п. 10), «місце проживання особи чи її звичайне місце проживання 

не залежать від місця проживання іншої особи» (п. 11)
215

. Отже, з цього 

документа можна зробити такі висновки: 1) звичайне місце проживання дитини 

не ставиться у пряму залежність від звичайного місця проживання її батьків; 

2) діти мають своє власне звичайне місце проживання, що може як збігатися, так і 

не збігатися із звичайним місцем проживання їхніх батьків (опікунів); 3) особа 

може мати звичайне місце проживання, навіть за відсутності офіційного дозволу 

на проживання у певній державі. 

                                                           
214

 Practice Guide of 1 June 2005 for the application of the new Brussels II Regulation (Practice 

Guide), drawn up by the Commission services in consultation with the European Judicial Network in 

civil and commercial matters (EJN), item II.1, p. 12) – Сайт European Judicial Network in Civil and 

Commercial Matters. URL: http: // www.ec.europa.eu/civiljustice.  
215

 Council of Europe: Committee of Ministers, Resolution (72) 1 On the Standardization of the Legal 

Concepts of "Domicile" and of "Residence", 18 January 1972, available at URL: 

http://www.refworld.org/docid/510115e12.html. 
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У сучасній судовій практиці України є численними справи, у яких, 

відповідно до обставин, має застосовуватися Гаазька конвенція 1996 р. і потрібно 

обґрунтувати юрисдикцію українського суду. Разом з тим, на жаль, у цих 

рішеннях, як і в ухвалах про відкриття провадження, відсутнє обґрунтування того, 

що саме Україна (точніше: конкретний населений пункт України) є звичайним 

місцем проживання дитини, за яким має визначатися міжнародна підсудність 

справи стосовно дитини. Одним із винятків такої ситуації є Рішення районного 

суду Вінницької області від 6 жовтня 2009 р. по справі № 2-382/2009. Відповідно 

до обставин справи, батько і бабуся малолітньої дитини–громадянки України 

подали позов до матері цієї дитини про відібрання дитини, усунення перешкод у 

спілкуванні з дитиною та у її вихованні, а також про примусове повернення 

дитини з-за кордону. Мати дитини, у свою чергу, подала зустрічний позов про 

визначення місця проживання дитини разом з нею. На час подання позову і 

провадження у справі батько і бабуся дитини постійно проживали в Україні, а 

сама дитина разом із матір’ю – в Італії. Варто зауважити, що, як свідчать 

обставини справи, визначення звичайного місця проживання дитини не було 

простим питанням, оскільки з моменту розірвання шлюбу до відкриття 

провадження у справі дитина неодноразово змінювала своє місце проживання: 

– з моменту розірвання шлюбу до виїзду матері за кордон (в Італію) у вересні 

2004 р., дитина проживала з матір’ю, в Україні; 

– з вересня 2004 р. по липень 2008 р. – з батьком, дідом, бабусею в Україні; 

–  з липня 2008 р. до моменту подання позову і, відповідно, розгляду справи 

по суті – з матір’ю та її чоловіком в Італії.  

Вінницький районний суд Вінницької області постановив, що, відповідно до 

ст. 1, 3 п. «b», 5, 7, 15 Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, 

визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та 

заходів захисту дітей від 19.10.1996 року (ратифікована Україною 14.09.2006 року 

та набула чинності для України з 01.02.2008 року) на спірні правовідносини 
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поширюються юрисдикція і національне право України як Договірної Держави 

звичайного місця проживання дитини
216

.  

Прикладом ще однієї справи, в якій український суд досліджував питання 

звичайного місця проживання дитини, є справа за позовом громадянки США до 

громадянина США про визначення місця проживання дітей та поділ спільного 

майна подружжя. За обставинами справи позивачка і відповідач є громадянами 

США, вони зареєстрували шлюб у штаті Іллінойс 1 серпня 1989 р., від шлюбу 

мають двох дітей. Для обґрунтування підсудності позову про визначення місця 

проживання дітей український суд зіслався на ст. 414 ЦПК України 2004 р., 

ст. 5 (ч. 1) Гаазької конвенції 1996 р. і постановив, що незважаючи на те, що і 

позивач, і відповідач є громадянами США, їхнім звичайним місцем проживання є 

Україна. При цьому суд вказав на наступні фактичні обставини: починаючи з 

1992 року сім’я упродовж тривалого часу проживала й надалі продовжує 

проживати на час судового розгляду в Україні, виїжджаючи до США лише 

періодично; і позивач, і відповідач з 1992 офіційно працевлаштовані в Україні; у 

1998 році сторони переїхали до США, де народилась діти, проте вже у 2004 році 

вся сім’я повернулась до України і придбала квартиру, жилий будинок, декілька 

земельних ділянок та інше майно з метою тривалого проживання в Україні. 

Судовий процес щодо визначення місця проживання дітей та поділу спільного 

майна подружжя було ініційовано восени 2009 року. Таким чином, підсудність 

спору українському суду ґрунтувалася на таких фактах: тривалість проживання 

сім’ї в Україні (більше шести років), працевлаштування подружжя в Україні, 

придбання в Україні нерухомого та іншого майна «для тривалого проживання в 

Україні»
217

.  

На нашу думку, той факт, що у судовій практиці України наразі є 

надзвичайно мало рішень із обґрунтуванням підсудності справи саме судам 

України як держави звичайного місця проживання дитини, із посиланням на 
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 Рішення Вінницького районного суда Вінницької обл. від 6.10.2009 р. по Справі № 2-

382/2009. – URL: http://www.court.gov.ua.  
217

 Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 17.06.2011 р. по Справі № 2-

5335/2011. – URL: http://www.court.gov.ua. 
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відповідні норми чинних Гаазьких конвенцій, є вкрай негативним. Адже, як уже 

підкреслювалося вище, звичайне місце проживання дитини – це оціночна 

категорія, і саме від судів залежить вироблення належної практики її 

застосування.  

У зв’язку з цим, варто знову звернутися до досвіду країн ЄС, який у питанні 

визначення міжнародної підсудності за звичайним місцем проживання дитини 

також не є однозначним. Європейські юристи на основі аналізу судової практики 

застосування регламенту Brussels II та Гаазьких дитячих конвенцій зазначали у 

2005 р., що держави-члени ЄС виявляють тенденцію до припущення того, що 

вони є компетентними із причини знаходження звичайного місця проживання 

дитини на території їхньої держави; «здається, що вони або не витрачають 

достатньо часу на вивчення фактів, на яких базується звичайне місце проживання, 

або тлумачать факти, що свідчать про знаходження звичайного місця проживання 

дитини у їхній державі більш сприятливо, ніж ті, що вказують на протилежний 

результат»
218

. Ця суперечливість у застосуванні права може призвести до того, що 

суди обох Держав-членів оголосять себе компетентними і знадобиться декілька 

тижнів чи місяців, а також грошей, документів і їх перекладів для того, щоб 

остаточно визначитися із компетентним судом. У якості ілюстрації такої ситуації 

нерідко наводиться справа, яка по суті вже стала хрестоматійною, – справа de 

Oliveira. У цій справі свою компетенцію розглядати спір про повернення дитини і 

встановлення опіки над нею визнали одночасно і суд ФРН, і суд Португалії: 

перший – як суд держави, в якій дитина проживала 5 місяців і в якій проживала та 

працювала її мати, другий – як суд держави, в якій працював батько дитини, в 

якій він записав дитину до місцевих ясел, коли та приїхала до Португалії на два 

тижні. Обоє з батьків заявляли, що дитина має звичайне місце проживання у тій 

країні, де вони подали свої заяви про повернення дитини та опіку (мати – у 

Німеччині, батько – у Португалії), і суди обох держав прийняли ці заяви до свого 

                                                           
218

 Practice Guide of 1 June 2005 for the application of the new Brussels II Regulation (Practice 

Guide), drawn up by the Commission services in consultation with the European Judicial Network in 

civil and commercial matters (EJN), item II.1, p. 12) – Сайт European Judicial Network in Civil and 

Commercial Matters. Режим доступу – http: // www.ec.europa.eu/civiljustice.  
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провадження. Знадобилося 7 місяців для того, щоб суд Португалії відмовився від 

своєї компетенції на користь суду ФРН, оскільки останній наполягав на своїй 

компетенції. Зрозуміло, що така та подібні їй ситуації можуть призвести до 

практичних наслідків, які зашкоджують дитині, оскільки не виключаються 

спроби повторного викрадення дитини або її приховання. І однією з передумов 

такої ситуації є відсутність уніфікованих однозначних підходів судів різних 

держав щодо кваліфікації звичайного місця проживання дитини. Вважаємо, що 

цілком прийнятною є пропозиція багатьох європейських юристів про розробку 

керівних роз’яснень, єдиних принципів тлумачення «звичайного місця 

проживання дитини». Це могло б стати орієнтиром для суддів, які розглядають 

спори щодо дитини, певною мірою спростити і прискорити процес визначення 

компетентного суду і, таким чином, суттєво зменшити вірогідність виникнення 

конфлікту юрисдикцій між судами різних держав. На наше переконання, 

юрисдикційним органам України також варто долучитися до цієї роботи. 

Наразі в Європейському Союзі проблема кваліфікації звичайного місця 

проживання дитини як критерію визначення міжнародної підсудності частково 

вирішується за допомогою рішень ECJ, які закріплюють офіційне тлумачення 

норм регламенту
219

. Насамперед доречно проаналізувати рішення ECJ у справі  C-

 523/07. Серед тих питань, які мав роз’яснити ECJ, було питання такого змісту: 

«яким чином у праві ЄС потрібно тлумачити концепцію звичайного місця 

проживання, що застосовується у статті 8 Регламенту, зважаючи, зокрема, на 

ситуацію, коли дитина має постійне місце проживання в одній державі-учасниці, 

проте перебуває в іншій державі-учасниці, ведучи мандрівний спосіб життя. 

Позиція ECJ з цього питання зводиться до наступного: 1) підтверджено 

концепцію щодо автономного тлумачення «звичайного місця проживання 

дитини» конкретним національним судом, з урахуванням всіх обставин справи: 

«звичайне місце проживання» дитини, у розумінні статті 8(1) Регламенту, 

необхідно встановлювати на основі всіх обставин, що є характерними для кожної 

                                                           
219

 Див., приміром, Case C-497/10 – OJ of the EU, 19/2/2011; Case C-523/07 – European Court 

reports 2009. Page I-02805. 
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конкретної справи» (п. 37); 2) вказано на необхідність з’ясування тих обставин, 

які мають виключити тимчасовий або транзитний характер перебування дитини у 

певному місці і які вказують на певний ступінь інтегрованості дитини у соціальне 

та сімейне оточення у державі (п. 38); 3) такими обставинами слід вважати 

тривалість перебування на території держави, умови відвідування школи, знання 

мови держави перебування, сімейні та соціальні відносини дитини (п. 39); 

4) громадянство дитини може братися до уваги у питанні визначення міжнародної 

підсудності, проте сам по собі  факт набуття громадянства певної держави вже не 

може оцінюватися як достатня підстава для обґрунтування юрисдикції (п. 39); 

5) крім фізичної присутності дитини у державі-учасниці, потрібно шукати інші 

фактори, які можуть засвідчити, що присутність дитини не є у жодній мірі 

тимчасовою чи транзитною і що проживання дитини відображає певний ступінь 

інтегрованості дитини у соціальне та сімейне оточення (п. 38); обставинами, що 

вказують на намір батьків оселитися із дитиною у певній державі, є купівля чи 

оренда помешкання або звернення до відповідних органів із проханням про 

надання соціального житла (п. 40)
220

. Таким чином, у цій справі ECJ застосував 

«комбінований» метод визначення звичайного місця проживання дитини: вказано 

на необхідність враховувати як об’єктивні факти (обставини), так і суб’єктивний 

аспект – намір батьків щодо визначення місця проживання дитини. Суд вказав 

одразу декілька доказів, що можуть оцінюватися як належні для підтвердження 

факту існування звичайного місця проживання дитини в певній державі. У 

європейській юридичній літературі вказується на такі особливості визначення 

звичайного місця проживання дитини як критерію міжнародної загальної 

підсудності сімейних спорів. По-перше, це питання встановлюється судом у 

кожній конкретній справі. По-друге, враховуються насамперед об’єктивні 

фактори 
221

. Автори коментаря до регламенту Brussels IIbis звертають увагу ще на 
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 Case C-523/07 – European Court reports 2009. Page I-02805. 
221

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 111; Barnes M., Hammond D.. International Child 

Maintenance and Family Obligations. A Practical Guide. – Jordan Publishing Ltd 2013. – P. 77; 

Ricci C. Habitual Residence as a Ground of Jurisdiction in Matrimonial Disputes: From Brussels II-bis 
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такий важливий процесуальний аспект, як те, що звичайне місце проживання 

встановлюється на момент подання позову до суду
222

. 

Отже, підсумовуючи тези, викладені у доктрині, судовій практиці України та 

держав ЄС, можемо зробити такі висновки щодо застосування (кваліфікації) 

звичайного місця проживання дитини як підстави міжнародної підсудності для 

сімейних спорів щодо дитини: 

– звичайне місце проживання відрізняється від тимчасового перебування в 

державі тим, що передбачає тривалість перебування, що вказує на його 

постійність, хоча жоден правовий акт не вказує на конкретний мінімальний строк; 

– встановлюється національним судом на основі дослідження та оцінки всіх 

обставин, що є характерними для кожної конкретної справи; 

– при кваліфікації враховуються такі обставини: тривалість перебування; 

знання мови; сімейні стосунки; соціальні стосунки; вік дитини; відвідування 

школи; житлове помешкання, причини знаходження в цьому місці, намір батьків 

оселитися у цьому місці на тривалий період, що може підтверджуватися 

купівлею/наймом приміщення чи зверненням із проханням про отримання 

соціального житла;  

– з практичної точки зору важливе значення має вік дитини. Обставини, що 

беруться до уваги у справі щодо дитини шкільного віку відрізняються від тих, що 

враховуються у справі щодо дитини-немовляти чи дитини, яка вже закінчує 

середню школу; 

– значення і сфера «звичайного місця проживання дитини» мають 

визначатися у світлі мети Гаазьких конвенцій, Регламенту Brussels IIbis та з 

урахуванням найвищих інтересів дитини, на що вказано у преамбулі кожного з 

цих документів.  

 

                                                                                                                                                                                                      

to Rome III. – The External Dimension of the EC Private Intewrnational Law in Family and 

Succession Matters. – Edited by Alberto Malatesta, St.Bariatti, F. Pogar. – P. 207. 
222

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 111. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


165 
 

Підрозділ 3.2. Додаткові критерії визначення міжнародної підсудності 

сімейних спорів щодо окремих категорій дітей  

 

Гаазька конвенція про батьківську відповідальність 1996 р. та регламент 

Brussels IIbis встановлюють додаткові спеціальні підстави визначення 

міжнародної підсудності справ, які стосуються захисту окремих категорій дітей: I 

– дітей-біженців, дітей, які переміщені до інших держав внаслідок суспільних 

негараздів у їхній країні, та дітей, звичайне місце перебування яких неможливо 

встановити (ст. 6 Гаазької Конвенції 1996 р., ст. 13 Регламенту Brussels IIbis); II – 

дітей, звичайне місце проживання яких було змінено в законний спосіб (ст. 5 

(ч. 2) Гаазької Конвенції 1996 р., ст. 9 Регламенту Brussels IIbis); III – дітей, яких 

було викрадено (ст. 7 Гаазької Конвенції 1996 р., ст. 10-11 Регламенту Brussels 

IIbis). Ситуації щодо перерахованих категорій дітей є різними, однак їх об’єднує 

те, що обґрунтовувати міжнародну підсудність справ про вжиття заходів захисту 

щодо них на основі їхнього звичайного місця проживання є неможливим або 

недоречним. Тому Гаазькою конвенцією 1996 р. та регламентом Brussels IIbis 

передбачено винятки із загального правила міжнародної підсудності за звичайним 

місцем проживання дитини й віднайдено інші адекватні прив’язки для таких 

ситуацій – «суд держави нового звичайного місця проживання дитини» або «суд 

держави перебування дитини».     

 

3.2.1. Сімейні спори стосовно дітей-біженців, дітей, які переміщені до 

інших держав внаслідок суспільних негараздів в їхній країні, та дітей, звичайне 

місце перебування яких неможливо встановити 

 

В одній із перших вітчизняних праць з питань міжнародного захисту прав 

дітей зазначалося, що колізійні питання опіки та піклування, так само, як і 

питання усиновлення, «набувають особливо важливого значення для країн, на 
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території яких відбувалися чи відбуваються військові дії»
223

. На жаль, ця теза не 

втрачає своєї актуальності і через півстоліття. На рівні міжнародних договорів 

(ст. 22 Конвенції ООН про права дитини 1989 р.) та внутрішнього законодавства 

(ЗУ «Про охорону дитини» від 26.04.2001 – ст. 30
1 

«Захист дітей, які перебувають 

у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок 

воєнних дій і збройних конфліктів», ст. 31 «Захист дітей-біженців та дітей, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту»
224

) встановлено спеціальні 

правила захисту таких категорій дітей. Йдеться про дітей, які змушені покинути 

державу свого звичайного місця проживання, «яких можуть супроводжувати або 

ні, і які тимчасово або назавжди позбавляються батьківської опіки»
225

.  

Відповідно до ст. 6 Гаазької конвенції 1996 р. та регламенту Brussels IIbis 

(ст.13 – «Юрисдикція, заснована на присутності дитини»), для справ щодо вжиття 

заходів захисту стосовно перерахованої категорії дітей передбачено окреме 

правило міжнародної підсудності – «суд держави за місцем перебування дитини». 

Саме така підсудність визнається такою, що відповідає інтересам дитини-біженця 

та дитини, яку переміщено до інших держав внаслідок суспільних негараздів. З 

одного боку, зв’язок цих дітей із державою їхнього походження розірвано, з 

іншого, – у тій державі, до якої вони прибули, вони ще не прожили достатньо 

часу для того, щоб визнати цю державу їхнім новим звичайним місцем 

проживання. До прикладу: двоє дітей віком 6 і 8 років залишають Договірну 

державу А, в якій триває громадянська війна, разом зі своєю 18-річню тіткою. 

Їхню матір було вбито, а батько – політичний в’язень. Вони прибувають до 

Договірної держави B, де шукають притулку. Відповідно до статті 6 Гаазької 

конвенції про батьківську відповідальність 1996 р., суди Договірної держави B 

                                                           
223

 Городецкая И.К. Международная защита прав и интересов детей. – М.: Международные 

отношения, 1973. – 112 с. – С. 89. 
224

 ЗУ від 27.07.2001 р. Про охорону дитинства // ВВР України, 2001, № 30, ст. 142. 
225

 Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 

and Measures for the Protection of Children. – The Hague Conference on Private International Law 

Permanent Bureau. The Hague, the Netherlands, 214. – P. 41. 
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мають юрисдикцію застосувати заходи захисту цих дітей: зокрема, вирішити 

питання про передачу їх під опіку рідної тітки. 

Такий самий критерій, тобто «суд держави за місцем перебування дитини», 

передбачено Гаазькою конвенцією 1996 р. та регламентом Brussels IIbis для 

визначення міжнародної підсудності справ про вжиття заходів захисту щодо 

дітей, місце проживання яких неможливо наразі встановити. Йдеться про такі 

випадки: 1) дитина часто переїздить з однієї держави до іншої; 2) дитину ніхто не 

супроводжує і немає жодних належних доказів для встановлення її звичайного 

місця проживання; 3) попереднє місце проживання дитини втрачено і немає 

належних доказів на підтвердження того, що дитина вже має нове звичайне місце 

проживання. Правило підсудності для дітей, місце проживання яких не можна 

наразі встановити, що пов’язується із «судом держави за місцем перебування 

дитини», відоме у практиці та доктрині як «підсудність за необхідністю» 

(jurisdiction of necessity). Важливою ознакою міжнародної підсудності за місцем 

перебування дитини є її тимчасовий характер. Це означає, що ця підсудність 

припиниться, щойно буде встановлено, що дитина отримала захист, оселилася в 

певній державі і згодом саме ця держава стала для неї звичайним місцем 

проживання. За таких обставин підсудність за місцем перебування дитини 

поступатиметься на користь підсудності за новим звичайним місцем проживання 

дитини, тобто вже діятиме основне правило міжнародної загальної підсудності 

(ст. 5 Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р., ст. 13 

Регламенту Brussels IIbis). 

 

3.2.2. Правило perpetuatio fori (perpetuatio jurisdictionis) і можливість 

продовження підсудності за попереднім звичайним місцем проживання дитини 

 

Переїзд дитини до іншої держави є досить поширеним явищем, а тому 

спори, що виникають у зв’язку з цим, становлять об’єкт пильної уваги 

правознавців. Насправді, якщо дитина змінює місце проживання разом з обома 

батьками, то жодних проблем не виникає. Ситуація ускладнюється тоді, коли 
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лише один із батьків, зазвичай той, з ким дитина проживала, переїздить до іншої 

держави разом із дитиною, а той із батьків, хто залишився, наражається на 

складнощі щодо здійснення своїх батьківських прав. Варто зробити застереження 

про те, що йдеться лише про тих матерів/батьків, які брали активну участь у 

вихованні дитини до її переїзду. У результаті переїзду дитини до іншої держави 

такі мати/батько перестають бути невід’ємною частиною життя дитини, не мають 

можливості бачити дитину так часто, як раніше, постає потреба в додаткових 

фінансових витратах на подорож за кордон. Тому в багатьох випадках така особа 

розцінює переїзд дитини до іншої держави як посягання на її/його права бачитися 

і спілкуватися з дитиною. Такі ситуації можуть бути підґрунтям справ про 

визначення чи зміну місця проживання дитини або навіть справ про міжнародне 

викрадення дитини. Ці справи відзначаються високим рівнем конфлікту між 

інтересами дитини та її батьків. Тому при визначенні порядку регулювання 

вирішення таких спорів перед законодавцем постає непросте завдання: поєднати 

два принципи – принцип вільного руху людей та принцип рівноправ’я батьків 

щодо участі у вихованні дитини, спілкування з нею, а також узгодити, з одного 

боку, право дитини на вибір місця проживання, на регулярні особисті стосунки і 

прямий контакт з обома батьками (ст. 16 ЗУ «Про охорону дитинства» 2001 р.), а 

з іншого боку, – обов’язок того з батьків, хто проживає окремо від дитини, брати 

участь у її вихованні та право спілкуватися з нею (ст. 157 СК України). 

У аспекті міжнародної підсудності справи про визначення чи зміну місця 

проживання дитини спонукають до розв’язання питання про те, чи зберігає суд 

держави попереднього звичайного місця проживання дитини юрисдикцію на 

вжиття заходів щодо захисту дитини чи її майна в разі переїзду дитини до іншої 

держави? У доктрині міжнародного цивільного процесу поставлене питання 

пов’язане із правилом perpetuatio jurisdictionis: правило недопустимості зміни 

підсудності під час судового процесу з вирішення справ з іноземним елементом.  

Зазначене правило встановлено у т. ч. ст. 75 (ч. 1) ЗУ «Про МПрП»: 

підсудність судам України справ з іноземним елементом визначається на момент 

відкриття провадження у справі, незважаючи на те, що в ході провадження у 
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справі підстави для такої підсудності відпали або змінилися, крім випадків, 

передбачених ст. 76 (виключна підсудність справ українським судам). Суть 

правила зводиться до того, що підсудність справи визначається на момент 

відкриття провадження у ній і саме той юрисдикційний орган, який прийняв 

справу до провадження, має розглянути і вирішити її по суті; зміна обставин, 

якими обґрунтовувалася підсудність, після відкриття провадження у справі не 

призводить до зміни вже встановленої підсудності. Це правило зберігає чинність 

навіть у тих випадках, коли у процесі розгляду справи підстава визначення 

підсудності, якою керувалися зацікавлена особа і суд при відкритті провадження 

у справі, відпала або змінилася. Наприклад, відповідно до норм українського 

законодавства позов було подано до відповідного суду України за місцем 

проживання відповідача, проте під час розгляду справи відповідач змінив місце 

проживання – відповідно до положень ст. 75 (ч. 1) Закону ця обставина сама по 

собі не може змінити підсудності справи. Допустити протилежне означало б 

уповільнити провадження у справі та надати відповідачеві можливість затягувати 

процес. Х. Шак вказує на проблематичність застосування принципу perpetuatio 

fori у сімейному праві та аргументує поширення цього правила на міжнародний 

цивільний процес принципом процесуальної економії, інтересами міжнародного 

впорядкованого здійснення правосуддя та зацікавленістю позивача в цьому 

правилі: якщо надати відповідачу можливість шляхом зміни місця проживання 

ухилитися від явки до суду під час судового розгляду, то позивачеві нічого не 

залишається, як їхати за відповідачем за кордон і там заново подавати позов
226

. 

Стосовно сімейно-правових спорів, що стосуються вжиття заходів захисту 

дитини, питання perpetuatio fori можна сформулювати так: чи зберігається 

юрисдикція суду держави попереднього звичайного місця проживання дитини у 

разі його зміни? Цікавим є те, що Гаазька конвенція 1996 р. і Регламент Brussels 

IIbis дають різні відповіді на поставлене питання. Так, відповідно до ст. 5 (ч.2) 

Гаазької конвенції 1996 р., з урахуванням статті 7, у разі зміни звичайного місця 

                                                           
226

 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 186-187. 
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проживання дитини на іншу Договірну державу юрисдикцію мають органи 

Держави нового звичайного місця проживання. Таким чином, з позиції Гаазької 

конвенції 1996 р. юрисдикція «на боці» звичайного місця проживання дитини: 

зміна звичайного місця проживання дитини передбачає зміну юрисдикції у 

справах щодо неї. У Практичному посібнику із застосування Гаазької конвенції 

про батьківську відповідальність 1996 р. підкреслюється необхідність тлумачення 

та застосування ст. 5 (ч. 2) конвенції у комплексі із положенням ст. 14 конвенції 

про те, що заходи, ужиті на підставі статей 5–10, зберігають чинність відповідно 

до встановлених умов, навіть якщо внаслідок зміни обставин була усунена 

підстава, на якій ґрунтувалася юрисдикція, допоки органи, які мають юрисдикцію 

згідно з Конвенцією, не змінять, замінять або припинять такі заходи 
227

. Таким 

чином, Гаазька конвенція 1996 р. не визнає «продовження юрисдикції» суду за 

попереднім звичайним місцем проживання дитини, але залишає чинними вжиті 

цим судом заходи щодо дитини, допоки вони не будуть змінені чи припинені 

судом держави нового звичайного місця проживання дитини.  

На противагу Гаазькій конвенції про батьківську відповідальність 1996 р., 

регламент Brussels IIbis (ст. 9) містить чіткий припис про збереження підсудності 

за судом держави попереднього звичайного місця проживання дитини, але 

виключно за наявності певних умов і лише на певний строк. Правило статті 9 

регламенту («Продовження підсудності за попереднім звичайним місцем 

проживання дитини») становить виняток із загального правила, встановленого 

статтею 8, і для його застосування має бути дотримано низку умов. 

По-перше, переміщення дитини до іншої держави ЄС є правомірним. Це 

означає, що батько/мати, які перевозять дитину до іншої держави, повинні бути 

уповноважені на це і мати згоду другого з батьків на переїзд дитини. У іншому 

разі має бути застосовано статті 10 та 11 регламенту, які регулюють питання 

цивільної юрисдикції за міжнародного викрадення дитини. 
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По-друге, юрисдикція суду держави попереднього звичайного місця 

проживання дитини обмежується за предметом спору: цей юрисдикційний орган 

уповноважений лише вносити зміни до рішення про права доступу, яке було ним 

ухвалено до переїзду дитини. Решта питань, які стосуються батьківської 

відповідальності (наприклад, призначення опікуном чи піклувальником дитини), 

мають вирішуватися судом Держави-учасниці нового звичайного місця 

проживання дитини. 

По-третє, рішення про права доступу до дитини було ухвалено судом 

держави попереднього звичайного місця проживання дитини ще до її 

переміщення до іншої Держави-учасниці.  

По-четверте, юрисдикція судів держави попереднього звичайного місця 

проживання дитини триває лише три місяці. Перебіг строку, як указано у самій 

нормі, розпочинається з моменту переміщення, – тобто йдеться про момент 

фізичного переміщення, а не про момент заснування нового звичайного місця 

проживання. Відповідно, лише упродовж цих трьох місяців можливо ставити 

питання про зміну порядку здійснення прав доступу до дитини. У цьому полягає 

основна відмінність від положень Гаазької конвенції про батьківську 

відповідальність 1996 р., яка не передбачає такого «перехідного періоду».  

По-п’яте, батько/мати, які звертаються із позовом щодо внесення змін до 

вжитих заходів захисту дитини в державі попереднього звичайного місця 

проживання дитини, повинні продовжувати проживати у цій державі.  

В іншому разі, тобто у разі недотримання хоча б однієї із перерахованих 

умов, застосовується загальне правило підсудності, встановлене ст. 8 регламенту.  

Підсумовуючи сказане вище, можна зауважити, що правило статті 

9 регламенту Brussels IIbis є новаторським, оскільки воно дозволяє судам держави 

попереднього звичайного місця проживання дитини зберігати юрисдикцію 

упродовж трьох місяців – для ухвалення рішень про внесення змін до рішення 

про права на побачення (відвідування) дитини (право доступу до дитини). Мета 

цього правила полягає в тому, щоб гарантувати дотримання прав того з батьків, 

який вже не може здійснювати свої батьківські права, як раніше, а тому може 
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звернутися до органів цієї держави задля внесення змін до порядку їх здійснення, 

і для того, щоб полегшити йому доступ до правосуддя, норма позбавляє його 

необхідності звертатися до суду держави, куди було переміщено дитину, і 

дозволяє подавати відповідний позов у суді держави його місця проживання, що 

збігається з попереднім звичайним місцем проживання дитини.  

 

3.2.3. Міжнародна підсудність справ про батьківську відповідальність у разі 

викрадення дитини 

 

Обидва міжнародних правових акти – Гаазька конвенція про батьківську 

відповідальність 1996 р. (ст. 7) і регламент Brussels IIbis (ст. 10 (ч. 1)), 

передбачають загальне правило про те, що в разі неправомірного переміщення 

або утримування дитини юрисдикція у спорах стосовно дитини зберігається за 

судами тієї Договірної держави, у якій дитина мала звичайне місце проживання 

безпосередньо до переміщення або утримування. Саме цей юрисдикційний орган 

зазвичай уповноважений ухвалювати всі рішення, які стосуються захисту особи 

та майна дитини. У юридичній літературі висловлено чимало думок щодо 

обґрунтування логіки та доцільності цього правила. Основна ідея полягає у тому, 

щоб «стримувати міжнародне викрадення шляхом заперечення можливості 

надання будь-яких юрисдикційних пільг для тієї сторони спору, яка вчинила 

незаконне переміщення чи утримування»
228

. Це означає, що суди тієї держави, до 

якої дитину було незаконно переміщено, не мають юрисдикції у справах про 

батьківську відповідальність. Набуття дитиною нового звичайного місця 

проживання в цій державі само по собі ще не є достатнім для визнання 

юрисдикції за судами цієї держави; більше того, юрисдикція залишається за 

судами тієї держави, у якій дитина мала звичайне місце проживання до свого 

викрадення. Це є важливим винятком із загального правила статей 8 і 9 

                                                           
228

 Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 

and Measures for the Protection of Children. – The Hague Conference on Private International Law 

Permanent Bureau. The Hague, the Netherlands, 214. – P. 42. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


173 
 

регламенту Brussels IIbis, за яким юрисдикція належить судам звичайного місця 

проживання. 

Важливим є те, що юрисдикція залишається за судами попереднього 

звичайного місця проживання дитини навіть у тому випадку, коли попереднє 

звичайне місце проживання втрачено, а нового – ще не набуто. Враховуючи те, 

що перевезення та утримування дитини є незаконними, законодавець не визнає за 

можливе застосовувати розглянуту вище «міжнародну підсудність за місцем 

перебування дитини» (ст. 6 Гаазької конвенції 1996, ст. 13 регламенту Brussels 

IIbis), адже у справі про міжнародне викрадення дитини це означало б підсудність 

суду тієї держави, до якої дитину було незаконно вивезено.  

Наступна важлива ознака правила міжнародної підсудності цивільних справ 

про міжнародне викрадення дитини (ст. 7 Гаазької конвенції 1996 р., ст. 10 

регламенту Brussels IIbis) полягає в тому, що підсудність за попереднім 

звичайним місцем проживання дитини зберігається доти, доки дитина не набуде 

нового звичайного місця проживання в іншій державі. Таким чином, обома 

міжнародними правовими актами врівноважено дві цілі. Перша ціль полягає в 

тому, щоб завадити особі, яка вчинила викрадення дитини, ініціювати судовий 

процес у тій державі, до якої дитину було переміщено, і, таким чином, отримати 

процесуальну вигоду від викрадення. Друга ціль – це врахувати той факт, що у 

результаті викрадення по завершенні певного періоду часу дитина може набути 

нове звичайне місце проживання, а отже, повне заперечення юрисдикції судів цієї 

держави нового звичайного місця проживання дитини вже не буде 

обґрунтованим.  

Предметом розгляду Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду 

України стала справа про усунення перешкод у вихованні та спілкуванні з 

дитиною і визначення порядку участі батька (громадянина Італії) у вихованні 

дитини. Рішенням суду міста Павія (Італійська Республіка) від 13 червня 2014 

року було визначено порядок спілкування батька із донькою, виходячи з того, що 

дитина разом із її матір’ю проживають у місті Костеджіо, Італійська Республіка; 

до організації спілкування батька з дитиною було залучено соціальні служби 
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міста Костеджіо; періоди побачень дитини були визначені із урахуванням 

національних свят, які є традиційними для італійського суспільства. У 2014 році 

мати дитини змінила своє місце проживання і місце проживання дитини на 

м. Заставна Чернівецької області в Україні. Верховний Суд вказав на те, що 

відповідно до статті 5 Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 

року судові та адміністративні органи Договірної держави звичайного місця 

проживання дитини мають юрисдикцію вживати заходи, спрямовані на захист 

особи чи майна дитини. З урахуванням статті 7, у разі зміни звичайного місця 

проживання дитини на іншу Договірну державу, юрисдикцію мають органи 

нового звичайного місця проживання. Тому українські суди є компетентними в 

тому, щоб визначити порядок спілкування батька із донькою, виходячи з її нового 

звичайного місця проживання й з урахуванням її найкращих інтересів
229

. 

 

Підрозділ 3.3. Міжнародна спеціальна підсудність справ про розірвання 

шлюбу 

(встановлення режиму окремого проживання подружжя, визнання шлюбу 

недійсним) 

 

3.3.1. Уніфікація норм міжнародної підсудності справ про сімейно-правовий 

статус особи 

 

І для України, і для всіх держав-членів ЄС є характерною тенденція 

зростання кількості «міжнародних шлюбів» («змішаних шлюбів»), тобто таких 

шлюбів, коли подружжя є громадянами різних держав або проживають у різних 

державах, або проживають в одній державі, проте мають громадянство іншої 

держави. Так само, як і національні, такі шлюби нерідко розриваються
230

. Існує 

                                                           
229

 Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 18 квітня 2018 року у 

справі № 716/950/15-ц (провадження № 61-5956св18). – URL: http://www.reyestr.court.gov.ua 
230

 Для прикладу: близько 15 процентів розлучень, що мають місце у Німеччині щорічно, – це 

розлучення подружжя, які є громадянам різних держав [Green Paper on applicable law and 
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необхідність врегулювати порядок визначення сімейно-правового статусу осіб 

таким чином, щоб цей статус визнавався не лише у державі ухвалення судового 

рішення, але й в усіх інших державах, з якими особа має безпосередній зв’язок.  

Розвиток правового регулювання в ЄС міжнародної підсудності справ про 

розірвання шлюбу пройшов декілька етапів. Уперше право ЄС звернулося до 

цього питання у Брюссельській конвенції 1968 р. Хоча стаття 2 конвенції 

виключила з предметної сфери конвенції питання сімейно-правового статусу та 

питання, пов’язані із відносинами власності подружжя, у статті 5 конвенції було 

визначено міжнародну підсудність справ про зобов’язання з утримання. Таким 

чином, Брюссельська конвенція 1968 р. зафіксувала необхідність розмежовувати 

питання про майнові наслідки розлучення, зокрема, зобов’язання з утримання, та 

питання, що стосуються самого порядку припинення шлюбу. Останні дуже тісно 

пов’язані із сімейною політикою, що існує у кожній державі, і це істотно 

ускладнює уніфікацію норм. Зазначимо, що таке розмежування предметної сфери 

зберігається і в наступних уніфікованих актах ЄС у сфері сімейного права.   

Другий етап розвитку права ЄС про міжнародну підсудність та визнання і 

виконання судових рішень про розірвання шлюбу пов’язаний із діяльністю CEFL, 

прийняттям Брюссельської конвенції 1998 р. та регламенту Brussels II. У грудні 

2004 р. CEFL представила документ «Принципи Європейського сімейного права у 

сфері розлучення та аліментних відносин між колишнім подружжям»
231

, що мав 

стати орієнтиром для подальшого нормотворення у сфері сімейного права. 

Основними принципами у цій сфері було визначено такі: 1) принцип свободи 

розлучення (право подружжя розлучатися незалежно від тривалості шлюбу); 

2) необхідність законодавчого врегулювання процедури розлучення; 3) ухвалення 

рішення про розлучення компетентним органом – судом або адміністративним 

органом. Нормативно-правові акти жодної держави Європи не передбачають 

існування певного спеціального органу, уповноваженого вирішувати питання 

                                                                                                                                                                                                      

jurisdiction in divorce matters (presented by the Commission of the European Communities. – 

Brussels, 14.03.2005) // URL: http:// www.dca.gov.uk/consult/eu/greenpaper.pdf].  
231

 Principles of European Family Law Regarding Divorce and Maintenance Between Former 

Spouses. – Antwerpen – Oxford, 2004. – 170 p. 
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розлучення. У більшості країн компетенція щодо розірвання шлюбу належить 

виключно суду; у деяких країнах допускається адміністративна процедура 

розлучення.   

Брюссельська конвенція 1998 р., регламенти Brussels II, Brussels IIbis 

встановили єдині правила прямої міжнародної підсудності справ про розірвання 

шлюбу (визнання шлюбу недійсним та встановлення режиму сепарації) на 

території всього ЄС. Проаналізуємо зміст та основні особливості застосування 

цих правил. 

1. Хоча розлучення у більшості випадків супроводжується необхідністю 

вирішувати низку питань майнового характеру (зокрема, про поділ майна 

подружжя та зобов’язання з утримання), регламенти Brussels II, Brussels IIbis 

поширюють свою сферу виключно на справи, які пов’язані з визначенням статусу 

подружжя, тобто справи про розірвання шлюбу, визнання його недійсним чи 

встановлення режиму окремого проживання. Питання міжнародної підсудності та 

визнання і виконання судових рішень у справах, що стосуються відносин 

власності подружжя та аліментних відносин, уніфіковано в окремих правових 

актах ЄС: у регламенті № 2016/1103 про справи, що стосуються режиму власності 

подружжя, регламенті № 2016/1104 про справи, що стосуються режиму власності 

зареєстрованого партнерства, а також у регламенті про утримання № 4/2009.  

2. На відміну від Брюссельської конвенції 1968 р. та регламенту Brussels I, у 

Брюссельській конвенції 1998 р., регламентах Brussels II, Brussels IIbis відсутнє 

правило міжнародної загальної підсудності. Натомість, закріплено широкий 

перелік підстав міжнародної спеціальної підсудності. Той із подружжя, хто бажає 

ініціювати судовий процес, може обрати будь-яку із цих підстав, оскільки, як 

підкреслюється у правових документах, між цими підставами «немає 

ієрархічності»
232

. 

                                                           
232

 Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (Council Regulation (EC) No 

2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) 

No 1347/2000) – P. 47.  
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Отже, відповідно до ст. 3 регламенту Brussels IIbis, у справах про 

розлучення, окреме проживання подружжя або визнання шлюбу недійсним 

юрисдикція належить судам держави-учасниці:  

1) звичайного місця проживання подружжя, або  

2) останнього звичайного місце проживання подружжя за умови, що один із 

них продовжує проживати там, або 

3) звичайного місця проживання відповідача, або  

4) звичайне місце проживання будь-кого з подружжя – за умови подання 

ними спільного позову, або  

5) звичайного місця проживання позивача, за умови, що він проживав у цій 

державі щонайменше один рік безпосередньо до подання позову, або  

6) звичайного місця проживання позивача, за умови, що він проживав у цій 

державі щонайменше шість місяців безпосередньо до подання позову й також є 

громадянином цієї держави (або, якщо йдеться про суд Об’єднаного Королівства 

та Північної Ірландії, має у цій державі доміцилій), або  

7) громадянства обох із подружжя (або доміцилію обох із подружжя, якщо 

йдеться про суд Об’єднаного Королівства та Ірландії).  

Указаний перелік підстав міжнародної спеціальної підсудності доповнюється 

правилом «перетворення сепарації на розірвання шлюбу», передбаченим ст. 5 

регламенту: суд, який ухвалив рішення про законну сепарацію подружжя, також 

має компетенцію змінювати це рішення на рішення про розірвання шлюбу. 

Тлумачення цього правила та практика його застосування судами держав ЄС 

вказують на дві особливості: по-перше, правило є альтернативним до правил, які 

перераховані у ст. 3, тобто у позивача все одно залишається вибір, до якого суду 

подати позов про розірвання шлюбу, – до того, що передбачений ст. 3, чи до того, 

який вже ухвалив рішення про законну сепарацію; по-друге, правило статті 5 

може бути застосовано лише якщо право держави суду допускає «перехід» із 

режиму сепарації до розірвання шлюбу.  

3. Зміст багатьох норм регламенту Brussels IIbis співзвучний положенням 

Гаазької конвенції про визнання розлучень і окремого проживання подружжя 
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1970 р. (набула чинності у 1975 р.). На сьогодні ця конвенція – це єдиний приклад 

універсальної уніфікації норм про визнання іноземних судових рішень, що 

стосуються розлучення й окремого проживання подружжя. Установлені 

конвенцією правила підсудності слід кваліфікувати як правила «непрямої» 

міжнародної підсудності, оскільки вони застосовуються вже на стадії визнання 

судового рішення для оцінки того, чи мав суд держави-учасниці компетенцію 

ухвалювати те судове рішення, яке підлягає визнанню на території інших держав-

учасниць. Отже, Гаазькою конвенцією 1970 р. передбачено такі альтернативні 

критерії визначення міжнародної підсудності справ про розлучення і 

встановлення режиму окремого проживання: а) суд держави звичайного місця 

проживання відповідача, б) суд держави звичайного місця проживання позивача, 

за умови, що позивач проживав у цій державі принаймні рік до ініціювання 

судового процесу або це було місце спільного проживання подружжя; в) суд 

держави, громадянами якої є обоє з подружжя; г) суд держави громадянства 

позивача, за умови що позивач проживав у цій державі безперервно упродовж 

року або частково – упродовж двох років до ініціювання судового процесу; ґ) суд 

держави громадянства позивача у справі про розірвання шлюбу, якщо дотримано 

дві вимоги: позивач присутній у цій державі на момент ініціювання судового 

процесу і обоє з подружжя мали останнє спільне місце проживання у Договірній 

державі, право якої на момент ініціювання судового процесу не передбачало 

розлучення. Як бачимо, більшість із цих критеріїв було відтворено у Регламенті 

Brussels IIbis.   

Наступний етап уніфікації в ЄС правил міжнародної підсудності справ про 

розірвання шлюбу пов’язаний із пропозиціями про внесення змін до Регламенту 

Brussels IIbis, які було представлено Комісією ЄС у 2006 році 
233

. Пропонується 

запровадити уніфіковані колізійні норми для визначення права, на підставі якого 

                                                           
233

 Proposal for a Council Regulation Amending Regulation (EC) No 2201/2003 as Regards 

Jurisdiction and Introducing Rules Concerning Applicable Law in Matrimonial Matters. Brussels 17 

July 2006 COM (2006) 399 final.  
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має відбуватися розірвання шлюбу, та змінити чинні правила міжнародної 

підсудності,  викладені у статті 3 регламенту Brussels IIbis.  

Таким чином, подальший розвиток права ЄС з цього питання може 

відбуватися за такими напрямами: 1) встановлення уніфікованих колізійних норм, 

оскільки за відсутності таких норм існування декількох альтернативних підстав 

підсудності посилює ризик «втечі сторін до найбільш дружнього до них суду» 

(«parties rushing to court») та проблему forum shopping у справах про розірвання 

шлюбу; 2) розширення переліку можливих підстав міжнародної підсудності; 3) 

заміна правила про альтернативні підстави підсудності на правило, за яким 

критерії підсудності викладаються в ієрархічному порядку (передбачається, що 

саме такий підхід до регулювання міжнародної підсудності дозволить поєднати 

принцип гнучких правил міжнародної підсудності та принцип правової 

визначеності)
234

. 

 

3.3.2. Проблемні питання визначення міжнародної підсудності справ про 

розірвання шлюбу в національному законодавстві України 

 

Україна поки що не є учасницею Гаазької конвенції про визнання розлучень і 

окремого проживання подружжя 1970 р. Станом на травень 2016 р. конвенцію 

ратифікували 20 держав: Австрія, Албанія, Данія, Єгипет, Естонія, Італія, Китай, 

Кіпр, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Об’єднане Королівство 

Великобританії та Північної Ірландії, Польща, Португалія, Словаччина, 

Фінляндія, Швеція, Швейцарія, Чехія. Судова практика України засвідчує 

поширення укладення  та розірвання шлюбів, укладених  громадянами України із 

особами, які мають громадянство чи місце проживання в державах, які 

ратифікували Гаазьку конвенцію 1970 р. Шістнадцять держав-учасниць Гаазької 

                                                           
234

 Commission Staff Working Document. Annex to the proposal for a Council Regulation amending 

Regulation (EC) No 2201/2003 as regards jurisdiction and introducing rules concerning applicable law 

in matrimonial matters Impact Assessment (COM(2006) 399 final) (SEC(2006) 950). – Brussels, 

17.7.2006 SEC(2006) 949. – P. 15. 
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конвенції 1970 р. є членами ЄС. У відносинах між державами-членами ЄС ця 

конвенція не діє, оскільки вони зв’язані (внаслідок пріоритету Регламенту) 

регламентом Brussels IIbis (ст. 60). З іншого боку, сферою Гаазької конвенції 

охоплюються відносини між Договірними державами, які є членами ЄС, із 

іншими Договірними державами (державами, які її ратифікували, проте не мають 

членства в ЄС). Враховуючи цей факт, вважаємо, що Україні варто ратифікувати 

конвенцію. Конвенція дозволить врегулювати два питання: міжнародну 

підсудність справ про розірвання шлюбу та режим окремого проживання 

подружжя і порядок визнання рішень, ухвалених судами України, в інших 

Договірних державах.  

Нині уніфіковані норми міжнародної підсудності справ про розірвання 

шлюбу та визнання шлюбу недійсним закріплено в Мінській конвенції про 

правову допомогу 1993 р. (ст. 28) та у низці двосторонніх договорів України про 

правову допомогу. Загалом щодо зазначеної категорії міжнародних сімейних 

справ договорами передбачено такі критерії підсудності: 1) суд держави 

спільного громадянства подружжя (при цьому в усіх договорах міститься 

застереження «на момент подання позову» або «на момент порушення справи»); 

2) суд держави громадянства одного з подружжя; 2) суд держави місця 

проживання одного з подружжя; 3) суд держави останнього спільного місця 

проживання подружжя. Між цими критеріями міжнародної підсудності немає 

субординації, вони є альтернативними, що передбачає вибір одного з них тим із 

подружжя, хто бажає ініціювати судовий процес із розлучення чи визнання 

шлюбу недійсним.  

Незважаючи на те, що сімейному праву України, як і більшості тих держав, з 

якими укладено договори про правову допомогу, відомий інститут окремого 

проживання подружжя (ст. 119–120 СК України), жоден із цих договорів не 

визначає міжнародної підсудності справ про встановлення такого режиму. Тому 

для врегулювання цього питання варто застосовувати передбачені договорами 

правила міжнародної підсудності справ про розірвання шлюбу в порядку аналогії 

закону.  
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Справи про розірвання шлюбу є прикладом міжнародних сімейних справ, 

спеціальні правила міжнародної підсудності яких встановлено також на рівні 

внутрішнього законодавства України. Особливість полягає в тому, що ці правила 

закріплено не в ЗУ «Про МПрП», а в ЦПК України. Так, ст. 29 ЦПК України 

2017 р., наслідуючи ст. 111 ЦПК України 2004 р., встановлює, що підсудність 

справ про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою 

без громадянства, які проживають за межами України, визначається суддею 

Верховного Суду, визначеним у порядку, передбаченому статтею 33 цього 

Кодексу, одноособово. Як убачається зі змісту статті, йдеться про розірвання не 

всіх «іноземних шлюбів», а лише шлюбу між громадянами України або між 

громадянином України та іноземцем, які проживають за кордоном. Є дві суттєві 

ознаки, які виділяють цю норму з-поміж інших правил міжнародної підсудності у 

праві України. По-перше, вона дає можливість розширити компетенцію 

вітчизняних судів з вирішення справ, які пов’язані в тому числі з іноземною 

державою, хоча в них беруть участь громадяни України. По-друге, ця норма 

вилучає питання міжнародної підсудності справ про розірвання шлюбу між 

громадянами України і про розірвання шлюбу між громадянином України та 

іноземцем, які проживають за кордоном, зі сфери правил підсудності, які 

встановлено законодавством України, і передає вирішення цього питання на 

розсуд Верховного Суду.  

Зупинимося детальніше на цих ознаках. Саме такий підхід до вирішення 

питання міжнародної підсудності справ про розірвання шлюбів бере витоки ще з 

радянських часів, коли радянські суди приймали до свого розгляду і вирішували 

на основі норм радянського законодавства справи про розірвання шлюбу між 

радянськими громадянами. Зазначене правило зберігало чинність навіть тоді, 

коли одне чи обоє з подружжя проживали за кордоном (за винятком випадків, 

коли договором про правову допомогу розгляд справи було віднесено до 

виключної компетенції судів іноземних держав). Для пояснення такої позиції 

законодавства і судової практики можна звернутися до роботи радянського 

науковця Орлової Н.В. Вона стверджує, що інший порядок врегулювання призвів 
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би до «безпідставного розширення юрисдикції буржуазних судів у справах, які 

зачіпають інтереси радянських громадян-відповідачів, а також до безпідставного 

позбавлення радянських громадян можливості звертатися до радянського суду із 

заявою про розірвання шлюбу з іноземцем»
235

. Як убачаємо зі змісту ст. 29 ЦПК 

України і ст. 111 ЦПК України 2004 р., презумпція того, що саме вітчизняні суди 

можуть якнайкращим чином забезпечити захист сімейних прав громадян своїх 

громадян, зберігає чинність дотепер.  

Аналіз ухвал Верховного Суду України та Верховного Суду щодо 

визначення міжнародної підсудності справ про розірвання шлюбу дозволяє 

сформулювати низку висновків про порядок застосування судами ст. 111 ЦПК 

України 2004 р. та статті 29 ЦПК України. 

1. У своїх ухвалах ВСУ, посилаючись на ст. 111 ЦПК України 2004 р. та на 

п. 5 Постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства 

при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його 

недійсним та поділ спільного майна подружжя» від 11 грудня 2007 р. № 11 
236

, 

зазначає, що Верховний Суд України визначає підсудність справи про розірвання 

шлюбу відповідно до статті 111 ЦПК України 2004 р. тільки в тому разі, якщо 

ніхто з подружжя не проживає в Україні; якщо ж ідеться про розірвання шлюбу 

між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, один з 

яких проживає в Україні, питання підсудності визначається за загальними 

правилами, які встановлено ст. 110 ЦПК України 2004 р. Як наслідок, якщо 

матеріали справи підтверджують той факт, що позивач проживає в Україні, суд 

відмовляє у задоволенні клопотання про визначення підсудності цієї справи 

Верховним Судом України
237

.  

                                                           
235

 Орлова Н.В. Вопросы брака и развода в международном частном праве. – М.: Издательство 

Академии наук СССР, 1960. – 226 с. – С. 166. 
236

 Постанова Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства при розгляді 

справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного 

майна подружжя» № 11 від 11 грудня 2007 р. // Вісник ВСУ, 2008 р., № 1, стор. 5. 
237

 Ухвала ВСУ по справі № 6-5вп 16 від 28.01.16 // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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Аналогічною є практика застосування статті 29 ЦПК України 2017 року. У 

лютому 2018 року до Верховного Суду надійшло подання Дрогобицького 

міськрайонного суду Львівської області про визначення підсудності цивільної 

справи про розірвання шлюбу. З надісланих матеріалів справи вбачалося, що один 

із подружжя – чоловік, є іноземцем і за відомостями відділу обліку та 

моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУ ДМС України у 

Львівській області він не має зареєстрованого місця проживання у Львівській 

області. Натомість, відомості про те, що його дружина – позивачка, також не має 

місця проживання в Україні, матеріали справи не містили. З огляду на викладене, 

оскільки позивачка є громадянкою України і не надала доказів на підтвердження 

того, що проживає поза межами України, підстави для визначення підсудності 

Верховним Судом за вказаним поданням Дрогобицького міськрайонного суду 

Львівської області відповідно до статті 29 ЦПК України відсутні
238

. 

2. Стаття 111 ЦПК України 2004 року визначала, що процесуальним 

документом, який має ініціювати вирішення ВСУ питання про підсудність 

справи, є клопотання, яке до ВСУ має подати позивач. Відповідно до вже згаданої 

вище Ухвали ВСУ від 28.01.2016 у справі № 6-5вп 16, «одночасно з клопотанням 

про визначення підсудності особі належало подати окремо й саму позовну заяву, 

стосовно якої нею заявлено клопотання. Форма і зміст позовної заяви мають 

відповідати вимогам статей 119,120 ЦПК України. Враховуючи те, що позовна 

заява про розірвання шлюбу відсутня, клопотання особи по суті не може бути 

вирішено і тому повертається заявникові на підставі статей 119–121 ЦПК 

України». На наш погляд, некоректною є беззастережна вимога ВСУ про 

відповідність форми та змісту позовної заяви вимогам статей 119, 120 ЦПК 

України 2004 р., адже природно, що на цьому етапі, коли задля визначення 

підсудності позову особа і звертається до ВСУ, не може бути виконано вимогу п. 

1) ч. 2 ст. 119 ЦПК України 2004 року: «позовна заява повинна містити 

найменування суду, до якого подається заява».  
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 Ухвала Верховного Суду від 28 лютого 2018 року у справі № 442/370/18 (провадження № 

61-14 вп 18) // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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3. Встановлюючи підсудність справи про розірвання шлюбу в порядку 

ст. 111 ЦПК України 2004 року, Верховний Суд України в більшості випадків 

обмежувався тим, що вказував конкретний місцевий суд України, не 

обґрунтовуючи при цьому такий висновок. Так, за однією зі справ суд вказав, що 

«додані до клопотання матеріали свідчать про те, що позивач є громадянкою 

України та тимчасово проживає в Ізраїлі, відповідач є громадянином Ізраїлю. За 

таких обставин клопотання про визначення підсудності справи про розірвання 

шлюбу слід задовольнити та визначити підсудність зазначеної справи 

Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська»
239

. Однак у деяких 

ухвалах все-таки роз’яснено, що певний суд є судом місця реєстрації сторін 

справи. В одній із справ, а саме у справі про розірвання шлюбу між позивачем-

громадянином Ісламської Республіки Іран, який проживає в Королівстві Іспанія, 

та відповідачкою-громадянкою України, яка проживає в Королівстві Іспанія, ВСУ 

задовольнив клопотання і визначив підсудність позову Дніпровському районному 

суду м. Києва як суду «за місцем перебування представника позивача»
240

. 

Зазначимо, що такий критерій визначення міжнародної підсудності невідомий 

жодній правовій системі, у т.ч. українській.  

4. При визначенні міжнародної підсудності цієї категорії справ ВСУ нерідко 

ігнорував той факт, що з низкою держав Україна має двосторонні договори про 

правову допомогу, які містять уніфіковані норми про міжнародну підсудність. 

Так, наприклад, розглядаючи клопотання про визначення підсудності справи про 

розірвання шлюбу між громадянкою України та громадянином Федеративної 

Республіки Німеччина, Верховний Суд України вказав на неможливість 

застосування ст. 111 ЦПК України, однак обґрунтував цю позицію не тим, що 

питання міжнародної підсудності справ про розірвання шлюбу врегульовано 

чинним Договором між СРСР і Німецькою Демократичною Республікою про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах 1958 р. (ст. 23, ч. 2) («якщо на момент подання позову про розірвання 

                                                           
239
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шлюбу один із подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – 

іншої Договірної Сторони, і один з них проживає на території однієї, а другий – 

на території іншої Договірної Сторони, то у справах про розірвання шлюбу є 

компетентними суди обох Договірних Сторін. Суди застосовують законодавство 

своєї держави.»)
241

, а тим, що «позивачка не надала відповідно підтверджених 

відомостей про її проживання за межами України», і зіслався на статтю 107 ЦПК 

України 2004 р., згідно з якою усі справи, що підлягають вирішенню в порядку 

цивільного судочинства, розглядаються районними, районними у містах, 

міськими та міськрайонними судами
242

.  

5. Практика застосування ВСУ статей 111 і 107 ЦПК України 2004 року є 

яскравою ілюстрацією того, що в Україні продовжує застосовуватися спосіб 

вирішення питань міжнародної підсудності шляхом застосування аналогії закону, 

коли норми внутрішньої територіальної підсудності діють як «норми подвійної 

функціональності» – для визначення і національної, і міжнародної підсудності. На 

нашу думку, наразі потреба для застосування такого прийому відсутня, адже є 

прямі норми міжнародної підсудності, передбачені у ЗУ «Про МПрП», а в ряді 

випадків – також у договорах України про правову допомогу. Так, наприклад, у 

справі про розірвання шлюбу між громадянином України, який проживає в 

Україні, та громадянкою Сполучених Штатів Америки, яка проживає у цій 

державі, ВСУ враховував, що позивач є громадянином України та проживає в 

Україні, а тому правомірно не знайшов підстав для визначення підсудності цієї 

справи відповідно до ст. 111 ЦПК України. Натомість, вказав на те, що 

підсудність може бути визначена за вибором позивача з підстав, які передбачені 

ч. 2 ст. 110 ЦПК України, проігнорувавши норму статті 76 ЗУ «Про МПрП»
243

. 

Беручи до уваги викладене, ухвали ВСУ про визначення підсудності справ у 

порядку ст. 111 ЦПК України 2004 р. не завжди відповідали критеріям законності 
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Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


186 
 

та обґрунтованості. Недоліки обов’язково має бути усунуто у практиці нового 

Верховного Суду, оскільки ці ухвали є остаточними і оскарженню не підлягають.  

 

3.3.3. Концепція «Forum shopping» та її застосування в міжнародних 

сімейних спорах 

 

Термін «forum shopping» означає право позивача обрати суд певної держави 

серед декількох судів, які відповідно до національного законодавства держави 

позивача є компетентними вирішувати справу по суті. Основою такого вибору є 

вирішення позивачем питання про те, суд якої держави забезпечить оптимальні 

умови для захисту його інтересів, а отже, є найбільш сприятливим та зручним для 

розгляду його позовних вимог. Тому нерідко «forum shopping» застосовується 

також у значенні «суд, який є найбільш зручним для позивача». Це поняття 

запозичено з американського права і його зміст полягає у тому, що позивач 

намагається обґрунтувати підпорядкування свого позову юрисдикції того зі 

штатів, право якого для нього є найбільш сприятливим
244

. 

Одразу потрібно зробити застереження про те, що концепція forum shopping 

пов’язана з міжнародною спеціальною, а не договірною підсудністю. Відповідно, 

вона не застосовується до часу, коли підстави підсудності визначено 

пророгаційною угодою сторін, а також не охоплює випадків, коли передумови 

для тієї чи іншої підсудності справи створено шляхом обману. Серед усіх 

міжнародних сімейних спорів найбільш широке коло спеціальних альтернативних 

критеріїв визначення міжнародної підсудності передбачено для справ про 

розірвання шлюбу. Тому саме стосовно цієї категорії справ forum shopping 

застосовується найчастіше. Наше завдання полягає в тому, щоб надати загальну 

характеристику правил forum shopping у прив’язці до міжнародних сімейних 

спорів про розірвання шлюбу. Для цього потрібно: проаналізувати мотиви, які 
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спонукають позивача та його адвоката до forum shopping; визначити особливості 

застосування концепції forum shopping у міжнародному цивільному процесі 

України та держав ЄС; визначити переваги, недоліки та перспективи розвитку 

концепції forum shopping при розгляді міжнародних сімейних спорів.  

Правознавці, аналізуючи явище (концепцію) forum shopping, найбільше уваги 

приділяють таким його аспектам як мотиви, що спонукають позивача та його 

адвоката до forum shopping, та правові наслідки forum shopping. На основі цього 

формулюється висновок про те, чи є forum shopping легітимним явищем. Так, 

Х. Шак наголошує на тому, що «за допомогою міжнародної підсудності держава 

за місцезнаходженням суду виграє можливість впливу на матеріально-правовий 

результат правового спору»
245

 і «допоки колізійне право повністю не уніфіковано 

в міжнародному масштабі, підтвердження підсудності нерідко є вирішальним 

чинником у програші чи виграші у судовому процесі»
246

. Інші європейські 

дослідники відзначають особливості forum shopping саме стосовно спорів, які 

випливають із сімейних відносин: так, у невеликій кількості європейських держав 

(у т.ч. Об’єднаному Королівстві, Ірландії, Швеції та Фінляндії) застосовується lex 

fori у шлюбно-сімейних справах, і «у таких випадках forum shopper може обрати 

суд із найбільш сприятливим матеріальним правом, не будучи при цьому 

зв’язаним будь-якими ускладненнями з пошуку права, а «найбільш рафінований 

forum shopper» може обрати суд з найбільш сприятливим для себе колізійним 

правом»
247

. Зелена Книга ЄС про право, що застосовується, і міжнародну 

підсудність справ про розлучення, застосовує термін «rush to court» (дослівно 

перекладається як «втеча до суду»)
248

, а європейська доктрина – нерідко термін 
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«race to (a friendly) court» (дослівно: «змагання за (найбільш дружній) суд»)
249

. 

Обидва терміни вживаються на позначення ситуацій, коли чоловік чи дружина 

намагаються звернутися із позовом про розлучення раніше від другого з 

подружжя задля того, щоб уникнути юрисдикції судів іншої держави й обійти, 

таким чином, застосування певного несприятливого для себе колізійного і 

матеріального права. Дійсно, концепція forum shopping ілюструє вплив інституту 

міжнародної підсудності на тактику захисту позивача в суді, а також 

взаємозв’язок цього інституту з матеріальним правом, яке застосовується до суті 

спору. На підтвердження наведемо наступний приклад. Подружжя – громадяни 

Польщі, одружені вже 20 років і проживають разом із дітьми в Польщі. Чоловік 

отримує цікаву пропозицію працювати у Фінляндії упродовж наступних двох 

років. Подружжя погоджується, що чоловік прийме пропозицію, а дружина 

залишиться у Польщі. Через рік чоловік повідомляє дружині, що хоче 

розлучитися. Він усвідомлює, що процедура розлучення у Польщі є тривалою й 

суд має встановити, що шлюб зруйновано повністю і невідворотно. Однак 

положення Регламенту Brussels IIbis наділяють юрисдикцією у справах про 

розірвання шлюбу не лише суди Польщі, як держави останнього звичайного місця 

проживання подружжя за умови, що один із них (у цьому випадку – відповідачка) 

продовжує проживати там, але також і суди Фінляндії, оскільки чоловік прожив у 

Фінляндії більше року і саме Фінляндія стала державою його звичайного місця 

проживання. Фінські суди, керуючись принципом lex fori, застосовують до 

процедури розірвання шлюбу фінське право. Як наслідок, чоловік-громадянин 

Польщі може отримати рішення про розірвання шлюбу по завершенні 

передбаченого законодавством Польщі «шестимісячного терміну для 

обміркування», незважаючи на заперечення його дружини. Оскільки чоловік хоче 
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Hague, 1997, pp. 105-122. – Цит. за: Maarit Jantera-Jareborg. Marriage Dissolution in an Integrated 

Europe. The 1998 European Union Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement 

of Judgments in Matrimonial Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International 

Law, Vol. 1 (1999). Kluwer Law International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. – P. 1-35.  
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отримати розлучення якомога швидше, він негайно подає позов до фінського 

суду
250

.  

Можливість розгляду й вирішення одного й того самого спору в судах різних 

держав обумовлює необхідність враховувати при виборі міжнародної підсудності 

низку факторів, які можуть вплинути на результати вирішення справи й які, на 

перший погляд, є доволі віддаленими від підсудності. Врахування цих факторів 

визначає своєрідну юридичну тактику. Систематизувати всі обставини, які 

впливають на тактику захисту та вибір позивачем підсудності, слід виділити такі. 

Перший фактор – це намагання кожної зі сторін справи домогтися вирішення 

справи за найбільш сприятливих для кожної з них умов, що найчастіше 

призводить до необхідності прив’язувати підсудність справи судам своєї держави. 

Відповідно до принципу lex fori обраний суд застосовує правила процедури та 

процесуальний порядок вирішення справи, передбачений правом своєї держави. 

Тому, передаючи спір на вирішення свого національного суду, кожна сторона 

розраховує створити для себе максимально пільгову, комфортну в 

процесуальному плані обстановку, а інша сторона, навпаки, потрапляє у відносно 

гірше процесуальне становище, адже апріорі їй складніше орієнтуватися у 

правилах іноземної процедури, вона не знає мови, через географічну віддаленість 

від суду їй знадобиться більше часу і витрат для направлення та отримання 

процесуальних документів, доведеться звертатися до інституту представництва. 

Другий фактор, який впливає на вибір позивачем підсудності, полягає в тому, що 

кожна зі сторін може через механізм інституту міжнародної підсудності впливати 

на вибір того матеріального права, яке буде застосовуватися для вирішення 

справи по суті. Адже суд будь-якої держави при вирішенні справи по суті 

застосовує своє колізійне законодавство. Цей фактор також є важливим, 

враховуючи те, що незважаючи на здійснювану уніфікацію, у матеріальному 

сімейному праві різних держав наразі залишається чимало суттєвих розбіжностей.  

                                                           
250

 Green Paper on applicable law and jurisdiction in divorce matters (presented by the Commission). 

Brussels, 14.3.2005. COM(2005) 82 final.  
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Яскравим прикладом зв’язку норм, які визначають міжнародну підсудність 

цивільної справи, і норм, які визначають застосовуване право, можуть бути також 

норми договорів України про правову допомогу. Норми цих договорів можна 

поділити на дві групи: колізійні норми і норми, які визначають компетенцію 

держав-учасниць. Між ними є розбіжності суттєвого характеру, водночас 

простежується логічний зв’язок. Розбіжність виявляється в тому, що визначення 

підсудності не вирішує автоматично питання про застосовуване право. Це 

питання вирішується на основі тих колізійних норм, які застосовує суд. Разом з 

тим, у низці випадків договорами передбачено, що орган, компетентний 

вирішувати справу, застосовує до цього правовідношення своє власне право. Так, 

відповідно до ст. 27 (ч. 2) Договору між Україною і Естонською Республікою, 

«якщо на момент подання заяви про розірвання шлюбу одне з подружжя є 

громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – другої Договірної Сторони, і 

один з них проживає на території однієї, а другий на території другої Договірної 

Сторони, тоді компетентні установи обох Договірних Сторін. При цьому вони 

застосовують законодавство своєї держави»
251

. Аналогічні правила передбачено 

ст. 26 (ч. 2) Договору між Україною та Латвійською Республікою
252

, ст. 27 (ч. 2) 

Договору між Україною та Литовською Республікою
253

, ст. 23 (ч. 2) Договору між 

УРСР і Німецькою Демократичною Республікою 1958 р.
254

, ст. 27, 28 Договору 

між Україною і Республікою Узбекистан 
255

, ст. 27 (ч. 2) Договору між Україною і 
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 Договір між Україною та Естонською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних та кримінальних справах від 15.02.1995 – URL: http: // www.rada.gov.ua 
252

 Договір між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах від 23.05.1995 р. – URL: 

http: // www.rada.gov.ua 
253

 Договір між Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 7.07.1993 р. – URL: http: // 

www.rada.gov.ua 
254

 Договір між СРСР і Німецькою Демократичною Республікою про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 28.03.1958 р. // Изд. 

Верховного Совета СССР, 1958. 
255

 Договір між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних та сімейних справах від 19.02.1998 р. – URL: http: // www.rada.gov.ua. 
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Республікою Грузія
256

, ст. 26 (ч. 2) Договору між Україною і Корейською 

Народно-Демократичною Республікою
257

, ст. 26 (ч. 2) Договору між Україною і 

Республікою Куба 
258

. Деякими договорами (наприклад, ст. 27 (ч. 2, ч. 5) Договору 

між Україною і Республікою Македонія
259

, ст. 27 (ч. 2, ч. 5) Договору між 

Україною і Республікою Молдова)
260

 встановлено, що «якщо справу про 

розірвання шлюбу розглядає суд, то він також є компетентним у вирішенні 

питань утримання, догляду та виховання неповнолітніх дітей подружжя, що 

розлучаються». Таким чином, за допомогою вибору компетентного суду позивач 

може впливати: по-перше, на вибір права, що застосовується для розірвання 

шлюбу, і, по-друге, на визначення суду, компетентного вирішувати також спори 

про батьківські права та аліменти на користь дітей.  

У Європейському Союзі поширення явища forum shopping у справах про 

розірвання шлюбу пояснюється насамперед тим, що регламент Brussels IIbis, 

наслідуючи практику Брюссельської конвенції 1998 р., з одного боку, закріплює 

перелік декількох, рівнозначних за юридичною силою критеріїв міжнародної 

спеціальної підсудності для цієї категорії сімейних справ, а з іншого, – не містить 

уніфікованих колізійних норм, на основі яких ці справи мають вирішуватися. 

Тому, як уже було зауважено вище, документом, представленим у 2006 році 

Комісією ЄС
261

, пропонується у т.ч. доповнити регламент Brussels IIbis 

уніфікованими колізійними нормами. Хоча «односторонній» forum shopping, який 
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 Договір між Україною та Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних та кримінальних справах від 9.01.1995 р. – URL: http: // www.rada.gov.ua. 
257

 Договір між Україною та Корейською Народно-Демократичною Республікою про правову 

допомогу в цивільних та кримінальних справах від 13.10.2003 р. – URL: http: // 

www.rada.gov.ua. 
258

 Договір між Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в 

цивільних та кримінальних справах від 27.03.2003 р. – URL: http: // www.rada.gov.ua. 
259

 Договір між Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних 

справах від 10.04.2000 р. – URL: http: // www.rada.gov.ua. 
260

 Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних і кримінальних справах від 13.12.1993 р. – URL: http: // www.rada.gov.ua. 
261

 Proposal for a Council Regulation Amending Regulation (EC) No 2201/2003 as Regards 

Jurisdiction and Introducing Rules Concerning Applicable Law in Matrimonial Matters. Brussels 17 

July 2006 COM (2006) 399 final. 
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здійснюється за ініціативою однієї сторони спору, є більш поширеним, forum 

shopping може бути також «спільним» або «двостороннім» у шлюбно-сімейних 

справах. Сторони можуть об’єднатися в намірі отримати розлучення якомога 

швидше і з меншими адміністративними обтяженнями. Наприклад, «існує 

імовірність того, що деякі ірландські подружні пари можуть скористатися forum 

shopping в Англії для того, щоб уникнути правила законодавства Ірландії, яке 

вимагає в якості передумови для розлучення попередньо 4-річного окремого 

проживання»
262

. 

Звичайно, серед тих факторів, які обумовлюють застосування forum 

shopping, справедливо переважає такий, як можливість впливати через інститут 

міжнародної підсудності на матеріальне право, яке застосовується для вирішення 

справи по суті. Проте існують й інші фактори, які впливають на вибір позивачем 

підсудності. Такими є місцезнаходження суду, репутація суду, процедура роз-

гляду спору, місцеперебування учасників спору та свідків, місцезнаходження 

доказів і об’єкта спору. Отже, мотиви, які спонукають позивача звернутися до 

forum shopping, є серйозними, а тому вимагають пильної уваги. У зв’язку з цим, 

ідеться про обов’язок адвоката щодо forum shopping
263

. Цей обов’язок полягає у 

з’ясуванні адвокатом на основі вивчення всіх обставин справи питання про те, у 

якому саме суді позов його клієнта принесе найбільший успіх, і доведення 

справедливості та доцільності розгляду справи саме в суді обраної держави. На 

нашу думку, зміст обов’язку адвоката щодо forum shopping полягає в тому, що: 

а) вивчення адвокатом фактичної сторони справи – для з’ясування переліку 

тих держав, з якими дана справа має «тісний зв’язок» (за місцезнаходженням 

сторони справи, об’єкта спору, юридичних фактів, які стали підставами позову), і 

в подальшому – для обґрунтування можливості застосування до цього позову 

конкретного різновиду міжнародної спеціальної підсудності. Адже характерною 

рисою правил міжнародної спеціальної підсудності є тісний зв’язок спору з тими 
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 Shúilleabháin Máire. Ten Years of European Family Law: Retrospective Reflections from 

Common Law Perspective // ICLQ vol. 59, October 2010. – P. 1021–1053. – P. 1034. 
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 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право. – М.: БЕК, 2001. – 560 с. – С. 

104. 
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державами, на території яких знаходяться суди, які позивач може обрати для 

захисту своїх прав; 

б) вивчення матеріально-правової сторони цивільної справи з «іноземним» 

елементом, тобто пошук найбільш сприятливого для сторони матеріального 

права, що буде застосовано для вирішення справи по суті;  

в) вивчення процесуального права тих держав, судам яких сімейний спір з 

«іноземним» елементом може бути підсудний, – задля визначення найбільш 

комфортного у процесуальному плані порядку вирішення спору. Необхідно 

врахувати у т.ч. репутацію суду, місцезнаходження учасників процесу (зокрема, 

свідків, експертів), письмових і речових доказів. Розгляд справи в суді тієї 

держави, де зосереджено основні засоби доказування, сприятиме тому, що спір з 

«іноземним елементом» буде розглянуто в розумні строки
264

.  

Безперечно, forum shopping є вигідним, в першу чергу, позивачеві. 

Правознавці, котрі розглядають forum shopping як негативне й тому небажане 

правове явище, звертають увагу саме на ті численні перераховані вище пільги, які 

надає позивачеві такий вибір суду. Задля справедливості варто також зауважити, 

що ще одним моментом, який доволі часто враховується адвокатом при виборі 

стратегії захисту інтересів позивача і при виборі компетентного суду, є 

припущення, що відповідач не зможе прибути до обраного позивачем суду через 

те, що цей суд розташований не в державі місцезнаходження відповідача й йому 

доведеться витрачати кошти на оформленням візи та приїзд до держави місця 

судового розгляду справи. Ця стратегія дозволяє позивачеві сподіватися на заочне 

судове рішення на свою користь. Така практика дозволила деяким правознавцям 

ставити питання щодо законності forum shopping дуже категорично: що має 

переважати у правовому регулюванні міжнародної підсудності цивільних справ – 
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 Детальніше: Черняк Ю.В. Дополнительные обязанности адвоката в международном 

гражданском процессе (на примере институтов выбора наиболее удобного суда (forum 

shopping) и передачи юрисдикции в суд иного государства (transfer of jurisdiction) // Актуальные 

проблемы теории и практики нотариального, гражданского, исполнительного процесса: их 

соотношение и взаимодействие / Под общ. ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурсы. – К.: ЦУЛ, 2013. – 

532 с. – С. 314-316. 
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концепція автономії сторін чи принцип справедливості і чесності, чи потрібно 

обмежувати коло підстав для міжнародної альтернативної підсудності?
265

 На 

нашу думку, при аналізі правомірності forum shopping слід виходити, перш за все, 

із правової природи міжнародної спеціальної підсудності, з якою безпосередньо 

пов’язано явище forum shopping. Спеціальна підсудність – це підсудність, яка 

застосовується лише для деяких категорій позовів, особливий характер яких 

обумовлює доцільність надання позивачеві можливості пред’явити позов не лише 

в суді за місцем проживання відповідача, але і в інших судах, з якими спірне 

правовідношення має істотний зв’язок
266

. На нашу думку, установлення такого 

виду підсудності для шлюбно-сімейних справ (зокрема, справ про розірвання 

шлюбу) сприяє більш ефективному здійсненню подружжям свого права на доступ 

до правосуддя. Якщо законодавець пропонує позивачеві обрати підсудність, то, 

природньо, позивач обере той суд, у якому, на його думку, його інтереси будуть 

захищені якнайкращим чином. І це не може викликати ні подив, ні осуд – правила 

підсудності встановлюються не тільки в інтересах здійснення правосуддя, але й в 

інтересах сторін. Правила міжнародної спеціальної підсудності є противагою 

правилу міжнародної загальної підсудності, яке передбачає подання позову за 

місцезнаходженням відповідача. Зазначене правило спрямовано на захист 

інтересів відповідача і суперечить інтересам позивача: відповідачеві легше 

зібрати докази в місці свого постійного проживання, витрати, пов’язані з 

розглядом справи в суді іноземної держави, лягають на позивача. Наявність у 

сучасних правових актах як правила міжнародної загальної підсудності, так і 

правил міжнародної спеціальної підсудності свідчить про бажання законодавця 
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 Jantera-Jareborg Maarit. Marriage Dissolution in an Integrated Europe. The 1998 European Union 

Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 

Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International Law, Vol. 1 (1999). Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. – P. 1-35. – P. 8. 
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 Черняк Ю. В. Правове регулювання міжнародної спеціальної підсудності в державах 

Європейського Союзу та в Україні. Міжнародне приватне право в Київському університеті: 

антологія: у 2 т. Т. 2. 1992-2007 / за ред. А. С. Довгерта. К.: Видавничо-поліграфічний центр 

«Київський університет», 2009. 791 с. С. 717-745. 
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створити збалансовану систему міжнародної підсудності, яка б враховувала 

інтереси обох сторін справи. 

На нашу думку, слід запобігати лише крайнім проявам forum shopping, коли 

позивач зловживає правом вибору зручного суду і пред’являє позов у тій державі, 

матеріальне і процесуальне право якої надають йому великих переваг, хоча спір, 

що є предметом позову, не має жодних зв’язків з такою державою. Передумовами 

зменшення випадків зловживання forum shopping у справах про розірвання 

шлюбу може бути: 1) уніфікація колізійних норм, які застосовуються для 

вирішення цих справ по суті (у найближчій перспективі – доповнення такими 

нормами регламенту Brussels IIbis, відповідно до Пропозицій Ради ЄС 2006 р.); 

2) внесення змін до національного цивільного процесуального законодавства, 

мета яких полягає у тому, щоб усунути незручні та несприятливі умови для тієї 

сторони процесу, яка має подавати позов або захищатися проти позову у 

відповідності до незнайомої їй іноземної процесуальної системи (за основу може 

бути взято документ «Принципи і Правила міжнародного цивільного процесу» 

ALI/UNIDROIT).  

 

Підрозділ 3.4. Міжнародна спеціальна підсудність справ про стягнення 

аліментів 

 

Сучасні міжнародні правові акти передбачають декілька критеріїв 

визначення міжнародної підсудності у справах про стягнення аліментів: суд 

держави (звичайного) місця проживання платника або одержувача аліментів, суд 

держави громадянства платника або одержувача аліментів, суд держави, який має 

юрисдикцію розглядати спір про сімейно-правовий статус батьків дитини або 

спір, що випливає з батьківського правовідношення.  

Суд держави місця (звичайного) проживання платника або одержувача 

аліментів (forum habitual residence). Можливість пред’явлення позову про 

стягнення аліментів за місцем проживання відповідача передбачена як критерій 

загальної міжнародної підсудності Брюссельською конвенцією 1968 р. і 
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регламентом № 4/2009, а також всіма Гаазькими конвенціями, що стосуються цієї 

категорії сімейних спорів: Гаазькою конвенцією 1973 р. (ч. 1 ст. 7) та Гаазькою 

конвенцією 2007 р. (п. а) ч. 1 ст. 20). Остання уточнює, що факт місця 

проживання відповідача у певній державі і, відповідно, можливість ініціювання 

судового процесу на цій підставі мають бути з’ясовані та оцінені на момент 

відкриття провадження у справі.  

Що стосується правила міжнародної підсудності за місцем проживання 

одержувача аліментів, то уперше на міжнародно-правовому рівні воно було 

встановлено Брюссельською конвенцією 1968 р. (ст. 5, ч. 2), пізніше відтворено 

регламентом Brussels I (ч. 2 ст. 5), конвенцією Лугано 2007 р. (ст. 5, ч.2), 

регламентом ЄС про утримання № 4/2009 (ст. 3, п. b)), Гаазькою конвенцією 

1973 р. (ст. 7, ч.1, п. 1)) та Гаазькою конвенцією 2007 р. (ст. 20, ч. 1 п. с)).  

Установлення альтернативної підсудності за місцем проживання позивача у 

позовах про стягнення аліментів є характерним для національного цивільного 

процесу багатьох держав світу. Не становить винятку й цивільний процес 

України, оскільки ЦПК України містить ст. 28 (ч. 1) «Підсудність за вибором 

позивача». Ця підсудність є пільговою для позивача й, як зазначається у 

юридичній літературі, «у положеннях цієї статті реально проявляється 

загальноправовий принцип гуманізму»
267

. Саме гуманістичні міркування і 

здоровий глузд вказують на необхідність закріплення правила підсудності за 

місцем проживання позивача й у рамках міжнародного цивільного процесу: 

кредитор у аліментних зобов’язаннях як сторона, котра апріорі вважається 

слабшою в цих правовідносинах, повинен мати правову можливість захищати 

свої права у більш зручному для себе місці – суді держави свого місця 

проживання. Відсутність такого виду підсудності ускладнює, а в деяких випадках 

навіть унеможливлює захист прав особи, уповноваженої на одержання аліментів, 

якщо йдеться про отримання аліментів від особи, яка змінює своє місце 

                                                           
267

 Кройтор В.А. Порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. – Харьковская 

цивилистическая школа: антология семейного права: монография / В.К. Антошкина, В.И. 
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Фатеевой. – Харьков: Право, 2013. – С. 219-229. – С. 229. 
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проживання. Крім цього, вважаємо, що такий критерій міжнародної підсудності 

відповідає й інтересам правосуддя, адже суд держави, у якій особа, уповноважена 

на одержання аліментів, має місце проживання, може якнайкращим чином 

з’ясувати фактичну сторону справи: зокрема те, чи дійсно ця особа потребує 

утримання і, якщо так, то якою мірою.  

Іншої думки щодо цього питання підсудності дотримується система 

загального права. Наприклад, з точки зору права США підсудність у справах, що 

випливають з аліментних відносин, суду держави місця проживання кредитора 

порушує вимогу «due process» (належної процедури): «звичайне місце 

проживання кредитора саме по собі не передбачає необхідного зв’язку між 

органом, що наділяється юрисдикцією, та боржником задля виконання судових 

рішень про грошові зобов’язання»
268

. Тому Гаазька конвенція 2007 р. встановлює, 

що рішення, винесене в одній Договірній державі, визнається та виконується в 

інших Договірних державах, якщо кредитор мав звичайне місце проживання в 

державі походження на момент, коли провадження було розпочато (п. c) ч. 1 ст. 

20); проте відповідно до ч. 2 ст. 20 конвенції Договірна держава може зробити 

застереження відповідно до статті 62 стосовно правила, викладеного в цьому 

підпункті.  

Відповідно до європейської доктрини та судової практики, правило 

міжнародної спеціальної підсудності «суд держави за місцем проживання 

позивача (одержувача аліментів)» – це яскравий приклад принципу захисту 

сторони, яка є слабшою в соціально-економічному плані. Цей принцип  

розглядається як складова частина принципу «спори повинні вирішуватися 

належним судом»
269

. Суть принципу захисту позивача у справах про стягнення 

аліментів полягає в тому, що ця особа отримує процесуальну перевагу у виборі 

                                                           
268

 Explanatory Report. Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child 

Support and Other Forms of Family Maintenance. Drawn up by Alegría Borrás and Jennifer Degeling 

with the assistance of William Duncan and Philippe Lortie, Permanent Bureau. November 2009. – 

P. 91. – URL: http://www.hcch.net 
269

 Pointer J.A., Burg Edwige B. EU Principles on Jurisdiction and Recognition and Enforcement of 

Judgments in Civil and Commercial Matters (according to the case law of the European Court of 
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підсудності. Звичайно, певною мірою цей принцип вступає у пряму суперечність 

із принципом, за яким захисту потребує сторона відповідача, котра вважається 

слабшою за своїм процесуальним статусом. Положення Брюссельської конвенції 

1968 р., регламентів ЄС та Гаазьких конвенцій вирішують цей конфлікт на 

користь першого принципу. Для обґрунтування цього принципу міжнародної 

підсудності доречно також звернутися до практики ECJ. Так, стаття ст. 5 (ч.2) 

Брюссельської конвенції 1968 р. є предметом тлумачення у справі C-295/95 Farrel 

v Long, в якій Суд вказав таке: «стаття 5 запроваджує низку винятків із правила, 

передбаченого ч. 2 статті 2, про встановлення міжнародної підсудності за 

доміцилієм відповідача. Кожен із винятків із цього загального правила, які 

встановлені статтею 5, переслідує особливу мету» (п. 18); «зокрема, виняток, 

передбачений статтею 5 (ч. 2), встановлено задля того, щоб запропонувати 

альтернативну основу для підсудності особі, яка подає позов про аліменти й яка 

вважається слабшою стороною у такому процесі. Втілюючи саме такий підхід, 

автори Конвенції вважали, що ця особлива мета має переважати над метою 

загального правила підсудності, викладеного у статті 2 (ч. 1), що полягає в захисті 

відповідача як сторони, до якої подають позов і яка зазвичай виявляється у 

слабшій позиції» (п. 19)
270

.  

Суд держави, у якій звичайне місце проживання має дитина, якій призначено 

утримання. Ця додаткова підстава міжнародної підсудності, передбачена 

Гаазькою конвенцією 2007 р. (ст. 20, ч. 1, п. d)) для справ про стягнення аліментів 

на користь дитини. Для того, щоб дане правило міжнародної підсудності було 

застосовано, необхідно, щоб до пред’явлення позову відповідач саме у цій 

державі проживав певний період часу разом із дитиною і надавав їй матеріальну 

підтримку. Можемо припустити, що це правило конвенції стосується таких 

ситуацій, коли боржник проживав у тій самій державі, що і дитина, платив 

аліменти на неї, а пізніше через роботу чи з інших причин переїхав до іншої 

держави.  
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 Case C-295/95. Farrel v Long. Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 20 March 1997. 

European Court Reports 1997 I-01683. 
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Суд держави громадянства платника аліментів, одержувача аліментів 

(дитини, яка потребує утримання) (forum nationalis). Цей критерій визначення 

міжнародної підсудності передбачено Гаазькою конвенцією 1973 р., а також 

більшістю двосторонніх договорів України про правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах (наприклад, ст. 28 договорів із Республікою 

Молдова, Румунією, Республікою Грузія, Латвійською Республікою, Литовською 

Республікою). Проте слід визнати, що справи про міжнародне стягнення 

аліментів не оминула загальна тенденція розвитку інституту міжнародної 

підсудності, яка полягає у тому, що критерій громадянства сторін поступово 

поступається іншим критеріям визначення компетентного суду. Наприклад, 

Гаазька конвенція 2007 р. взагалі не згадує цього критерію міжнародної 

підсудності. На нашу думку, це пов’язано із недоліками «громадянства» як 

критерію визначення міжнародної підсудності. Так, у разі вибору громадянства як 

основи міжнародної підсудності виникає необхідність врахування труднощів, 

пов’язаних з явищем громадянства. Як наслідок, – необхідність встановлення 

спеціальних правил про визначення міжнародної підсудності спорів, сторонами 

(або однією з сторін) яких є особи з подвійним громадянством. Відсутність таких 

правил може породжувати правову нестабільність, у першу чергу, для особи, яка 

має подвійне громадянство: при визначенні міжнародної підсудності може бути 

застосовано право не тієї держави, на яке особа розраховувала, а отже, і 

досягнутий результат може бути зовсім іншим порівняно з тим, на який особа 

очікувала. У сучасній практиці внаслідок відмінності принципів, на основі яких 

законодавство різних держав вирішує питання про набуття і втрату громадянства, 

нерідко виникають випадки множинного громадянства (біпатризму або кумуляції 

громадянства). Міжнародне право ставиться до явища множинного громадянства 

нейтрально, тобто не забороняє і не вимагає його введення. Тому питання про 

існування множинного громадянства має вирішуватися кожною державою 

самостійно на рівні національного законодавства
271

. Що ж стосується практики 
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визначення міжнародної підсудності на підставі Гаазької конвенції 1973 р., то, як 

відзначається, «ця конвенція не намагається вирішити різні питання подвійного 

громадянства, які можуть виникати; видається достатнім показати, що кожна зі 

сторін дійсно має належне громадянство відповідно до права держави, у якій 

подано позов, інші можливі громадянства є такими, що не стосуються справи»
272

.  

Регламент про утримання № 4/2009 (ст. 6) визнає міжнародну підсудність у 

справах про стягнення аліментів за таким критерієм як «суд держави спільного 

громадянства сторін». Ця підсудність є т.зв. «додатковою підсудністю» 

(subsidiary jurisdiction): вона може бути застосована, якщо юрисдикцію суду 

держави-члена ЄС неможливо обґрунтувати жодним із тих критеріїв, що 

передбачені ст. 3–5 регламенту. Це правило міжнародної підсудності необхідно 

тлумачити з урахуванням п. 15 преамбули регламенту № 4/2009: «та обставина, 

що відповідач має звичайне місце проживання у третій Державі, вже не повинна 

призводити до відмови у застосуванні правил Співтовариства про юрисдикцію, і 

вже не повинно бути жодної відсилки до національного права; тому регламент 

визначає справи, у яких суд держави-члена може здійснювати додаткову 

юрисдикцію». Таким чином, правило додаткової підсудності судам держав-членів 

ЄС на основі спільного громадянства сторін аліментного зобов’язання 

запроваджено з метою розширення сфери застосування регламенту та 

забезпечення уніфікованого вирішення спорів про міжнародне стягнення 

аліментів (відповідно до ст. 15 регламенту, право, що застосовується до 

аліментних зобов’язань, визначається відповідно до Гаазького Протоколу від 23 

листопада 2007 про право, що застосовується до аліментних зобов’язань).  

Суд держави, який має юрисдикцію розглядати справу про сімейно-правовий 

статус батьків дитини або справу, що випливає з батьківського правовідношення. 

Це правило підсудності стосується поширених ситуацій, коли питання стягнення 

аліментів виникає у контексті розгляду в суді інших пов’язаних із ним питань – 

                                                                                                                                                                                                      

276 с. – С. 64-71. 
272

 McClean J.D. Recognition of Family Judgments in the Commonwealth. – London, Butterworths, 

1983. – 370 p. – P. 181. 
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перш за все, питання про розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним, 

встановлення режиму сепарації для батьків дитини, визначення місця проживання 

дитини і т.п. Передумовою закріплення цієї додаткової підстави підсудності 

справ про стягнення аліментів є те, що внутрішнє законодавство більшості 

держав допускають об’єднання в одному провадженні питання про сімейно-

правовий статус особи і питання про стягнення аліментів. Спільний розгляд 

питання про сімейно-правовий статус особи і справи про аліменти 

обґрунтовується інтересами процесуальної економії та ефективності
273

. 

Відповідно до ст. 8 Гаазької конвенції 1973 р., юрисдикція за позовом про 

стягнення аліментів визнається за органом Договірної держави, який призначив 

аліменти «в результаті розлучення чи окремого проживання подружжя або 

визнання шлюбу недійсним» і якщо цей орган Договірної держави має 

юрисдикцію з цього питання згідно із законодавством запитуваної Держави 

(тобто не вимагається, щоб аліменти було присуджено саме у провадженні про 

розлучення (сепарацію). Гаазька конвенція 2007 р. (ст. 20, ч.1, п. f)) доповнює це 

правило посиланням на справи про батьківську відповідальність: рішення, 

постановлене в одній Договірній державі, визнається та виконується в інших 

Договірних державах, якщо рішення постановив орган, що здійснював 

юрисдикцію у справі про особистий стан чи батьківську відповідальність, якщо 

ця юрисдикція не ґрунтувалася тільки на громадянстві однієї зі сторін.  

Поширення компетенції суду, який постановляє рішення про розірвання 

шлюбу, на справи про утримання дітей подружжя, яке розлучається, допускається 

низкою двосторонніх договорів України про правову допомогу (ч. 5 ст. 26 

Договору із Республікою Польща 1993 р.,ч. 5 ст. 26 Договору із Республікою 

Молдова 1993 р., ч. 5 ст. 30 Договору із Чеською Республікою 2001 р., ч. 5ст. 27 

Договору із Республікою Македонія 2000 р.). 

Проаналізоване правило міжнародної спеціальної підсудності можна 

кваліфікувати як приклад підсудності за зв’язком справ – forum connexitatis. Якщо 
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Regulation. – SELP, 2007. – 506 p. – P. 179. 
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зазначений вид підсудності не буде застосовано, то позови про стягнення 

аліментів подаватимуться окремо від позовів про розлучення (визнання шлюбу 

недійсним, встановлення сепарації) і, відповідно, розглядатимуться судами різних 

держав.  

 

Підрозділ 3.5. Особливості та практичні проблеми застосування інституту 

передачі юрисдикції до суду іншої держави (transfer of jurisdiction) 

 

3.5.1. Сутність концепції forum non conveniens та її відображення у 

міжнародних правових документах 

 

Сучасному міжнародному цивільному процесу відомі два основні механізми 

правового регулювання відмови компетентних судів однієї держави на користь 

судів іншої держави від своєї юрисдикції у цивільних справах з іноземним 

елементом: 

I – за правилом lis pendens-related actions, відповідно до якого суд, який 

відкрив провадження у справі другим, призупиняє і/або закриває провадження у 

справі на користь суду іншої держави, який відкрив провадження з тотожної 

справи першим;  

II – за правилом forum non conveniens, яке дозволяє суду, компетентному 

вирішувати конкретну цивільну справу з іноземним елементом, призупинити 

і/або закрити провадження у справі на тій підставі, що є інший, більш придатний 

(зручний, належний) суд для вирішення цієї справи.  

Уперше концепція forum non conveniens почала застосовуватися у країнах 

системи загального права – насамперед у Великобританії (знаковими для 

пояснення її суті є два рішення Палати Лордів – у справі Owners of the Motor 

Vessel «Atlantic Star» v. Owners of the Motor Vessel «Bona Spes» та у справі Spiliada 

Maritime Corp. v. Consulex Ltd 
274

), а також у Сполучених Штатах Америки, де 
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вона ще відома як доктрина «proper forum». Вихідним принципом концепції forum 

non conveniens є те, що активну роль у виборі найбільш зручної міжнародної 

спеціальної підсудності цивільної справи відіграють не лише сторони справи, але 

й суд. Наприклад, Верховний Суд Сполучених Штатів Америки у своїх рішеннях 

неодноразово підкреслював, що суд, обраний позивачем, може відмовитися від 

своєї юрисдикції щодо вирішення справи, якщо встановить, що дану справу, 

виходячи з обставин справи, інтересів сторін, свідків та правосуддя, зручніше 

вирішувати в суді іншої держави
275

. Правило аналогічного змісту закріплено у 

проекті всесвітньої Гаазької конвенції про міжнародну підсудність та судові 

рішення з цивільних і торгівельних справ 1999 р.
276

 та у Правилах і Принципах 

міжнародного цивільного процесу ALI /UNIDROIT
277

. На змісті обох цих 

документів істотно позначилися положення американського права.  

                                                           
275

 Born G.B., Westin D. International Civil Litigation in United States Courts: Commentary and 

Materials / 2
nd

 ed. // Kluwer Law and Taxation Publishers. - Deventer-Boston, 1992. – 928 p. – Р. 277. 
276

 Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments 

in Civil and Commercial Matters of 30 October 1999, amended version (Hague Conference on Private 

International Law) // Yearbook of Private International Law, Vol. 2 (2000).- Kluwer Law International 

& Swiss Institute of Comparative Law, 2000. - P.221-239. Стаття 22 проекту всесвітньої Гаазької 

конвенції про міжнародну підсудність та судові рішення з цивільних і торгівельних справ 

називається "Виняткові обставини для закриття провадження" і передбачає, що за виняткових 

обставин суд, до якого подано позов, закриває провадження у справі, якщо суд іншої держави 

має юрисдикцію і є більш зручним для вирішення справи по суті. Цією ж статтею встановлено 

перелік умов, за наявності яких суд, до якого подано позов, може закрити провадження: 

1) підсудність цього суду не ґрунтується на угоді сторін про підсудність, яку укладено 

відповідно до вимог конвенції; 2) одна зі сторін справи не пізніше подання своєї першої заяви 

по суті спору звернулася до суду із клопотанням про закриття провадження у справі; 3) суд 

врахував будь-які незручності для сторін справи з т.з. їхнього звичайного місця проживання, 

правової природи і місцезнаходження доказів (зокрема, документів і свідків), а також 

процедури одержання цих доказів та можливості отримання дозволу на визнання і виконання 

судового рішення; 4) суд, до якого одна зі сторін звернулася із зазначеним клопотанням, 

відмовляє у встановленні своєї юрисдикції і закриває провадження у справі, якщо суд іншої 

держави приймає справу до свого розгляду або продовжує розгляд справи, якщо суд іншої 

держави відмовляється від розгляду справи з підстав її непідсудності. 
277

 Правилами Міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT встановлено, що суд повинен 

відмовитися від здійснення юрисдикції або зупинити провадження, якщо, порівняно із іншим 

судом, який може здійснювати юрисдикцію, цей суд є явно непридатним (Правило 4.6.2.). 

Принципи Міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT також закріплюють це правило, 

проте формулюють його менш категорично, оскільки не зобов’язують, а лише надають право 
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Що ж стосується закріплення forum non conveniens у чинних міжнародних 

договорах, які уніфікують норми міжнародного цивільного процесу з вирішення 

сімейних спорів, то наразі регламент Brussels IIbis (ст. 15) і Гаазька конвенція про 

батьківську відповідальність 1996 р. (ст. 8, ст. 9) – це єдині міжнародні правові 

документи, які не лише визначають можливість застосування передачі 

юрисдикції, але й встановлюють механізм такої передачі, і основою такої 

передачі якраз і є концепція forum non conveniens. Сформульовані ними правила 

передачі юрисдикції заслуговують на всебічну оцінку, оскільки вони закладають 

основу для вирішення цілої низки непростих з практичної точки зору питань, а 

саме: а) на якій стадії цивільного процесу і за яких обставин це питання взагалі 

може бути порушено; б) за ініціативою якого учасника цивільного процесу має 

відбуватися передача справи; в) яке правове значення має позиція з цього питання 

кожної зі сторін справи; г) якими критеріями має керуватися суд при передачі 

юрисдикції; ґ) чи може суд іншої держави, якому передано справу, відмовитися 

від її розгляду і які правові наслідки такої відмови.  

Основна ідея ст. 8 і ст. 9 Гаазької конвенції 1996 р. та ст. 15 регламенту 

Brussels IIbis «полягає у тому, щоб дозволити передати справу з суду однієї 

держави-учасниці до суду іншої держави-учасниці, якщо суд, який першим 

відкрив провадження у справі, вважає, що цей інший суд розташований краще для 

вирішення справи»
278

. Такий вид судового співробітництва є дуже оригінальним і 

нетиповим для європейських судових систем, він не передбачений ні 

Брюссельською конвенцією 1968 р., ні регламентом Brussels I. Останні 

встановлюють, що якщо сторона спору подає позов до компетентного суду однієї 

держави-члена ЄС, але при цьому такий самий цивільний чи торговельний спір 

розглядається у компетентному суді іншої держави-члена ЄС, який із точки зору 

ефективності правосуддя та забезпечення інтересів сторін, є найбільш зручним, то 

перший суд не вправі посилатися на forum non conveniens, а повинен 

                                                                                                                                                                                                      

суду відмовитися від здійснення юрисдикції або зупинити провадження, якщо порівняно із 

іншим судом, який може здійснювати юрисдикцію, цей суд є явно непридатним (Принцип 2.5).  
278

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 165. 
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застосовувати правило, за яким справа має вирішуватися тим судом, до якого 

сторона спору звернулася раніше. Таким чином, концепція forum non conveniens 

поступається правилу lis pendens-related actions. Для роз’яснення причин такої 

позиції можемо звернутися до рішення ECJ у справі C-281/02 Andrew Owusu v. 

NB, Jackson, у якому було зазначено таке: «дозволити національним судам 

застосовувати механізм forum non conveniens означає поставити під ризик 

принцип правової визначеності, оскільки теорія forum non conveniens підриває 

передбачуваність правил юрисдикції, які викладено у Брюссельській 

конвенції»
279

. На думку ECJ, передача справи до іншого суду призводить до 

втрати часу й до великих фінансових витрат сторін; якщо суд іншої держави-

учасниці відмовиться здійснювати правосуддя, то відновити розгляд справи в 

англійському суді буде не так просто. На основі цього Суд зробив висновок про 

те, що концепція forum non conveniens може бути визнана такою, що не 

узгоджується зі статтею 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

1950 р., яка закріплює право кожного на справедливий судовий розгляд.   

Що ж стосується України, то концепція forum non conveniens, на відміну від 

концепції lis pendens-related actions, яка принаймні частково врегульована на рівні 

внутрішнього законодавства України (ч. 2 ст. 75 ЗУ «Про МПрП»), узагалі 

невідома внутрішньому законодавству України, не є традиційною для української 

правової системи і, як наслідок, – усе ще мало досліджена вітчизняною 

доктриною. Проте ратифікація Україною у 2008 році Гаазької конвенції про 

батьківську відповідальність 1996 р. обумовлює необхідність зосередити увагу на 

всіх аспектах застосування передбачених нею правил у статтях 8 і 9, які є 

відображенням цієї концепції. 
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 Case C-281/02. Andrew Owusu v. NB, Jackson. – European Court Reports 2005 I-01383. 
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3.5.2. Особливості та проблеми застосування інституту передачі 

юрисдикції в Україні (на основі статей 8-9 Гаазької конвенції 1996 р.) 

 

Статті 8 і 9 Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р. 

встановлюють правила, за якими суд однієї Договірної держави передає 

юрисдикцію з вирішення справи про застосування заходів захисту дитини та її 

майна суду іншої Договірної держави з тих міркувань, що останній здатен краще 

визначити найвищі інтереси дитини й найбільш об’єктивно вирішити спір щодо 

неї. Ці правила є новелою українського законодавства й досі не мають чіткої 

практики застосування вітчизняними судами.  

Тому правильне застосування цих норм передбачає попереднє з’ясування 

цілої низки питань, які є непростими з практичної точки зору і нерідко 

залишаються дискусійними навіть на рівні їх доктринального обговорення
280

.  

I. За яких обставин може бути ініційовано і здійснено передачу юрисдикції? 

Виходячи із системного аналізу норм Гаазької конвенції 1996 р., таких обставин 

декілька, але найперша полягає в тому, що передача юрисдикції має відповідати 

найвищим інтересам дитини. Як справедливо відзначають іноземні правознавці, 

передача юрисдикції у справі, що стосується дитини, вважається винятковим 

заходом і причини для передачі повинні бути вагомими, тому суди обох держав-

учасниць є відповідальними за те, що передача юрисдикції здійснюється з 

урахуваннях найкращих інтересів дитини
281

. Друга умова передачі юрисдикції 

пов’язана зі сферою застосування Гаазької конвенції 1996 р. за колом суб’єктів: 

оскільки конвенція пов’язує лише держави-учасниці, то юрисдикцію може бути 

передано лише суду тієї держави, яка є учасником конвенції. Більше того, справу 

може бути передано лише одному з тих судів іншої держави-учасниці, який 

                                                           
280

 Черняк Ю. В. Деякі особливості та проблеми застосування інституту передачі юрисдикції до 

суду іншої держави. Удосконалення механізмів захисту цивільних прав в умовах реформування 

цивільного законодавства в європейських країнах: зб. наук. пр. / За ред. О. Д. Крупчана, Ю. В. 

Білоусова. К.: НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2013. С. 173–180. 
281

 De Bruin B.L. Michelle Smith. Transnational Litigation. Jurisdiction and Procedure. – Thomson 

Round Hall, 2008. – 664 p. – P. 9. 
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передбачений у ч. 2 ст. 8 Гаазької конвенції 1996 р., а саме суду: а) держави, 

громадянином якої є дитина; б) держави, в якій знаходиться майно дитини; 

в) держави, до органів якої подано заяву про розірвання шлюбу або окреме 

проживання батьків дитини чи про визнання їхнього шлюбу недійсним; 

г) держави, з якою дитина має істотний зв’язок (обмежене коло судів держав-

учасниць конвенції, яким може бути передано юрисдикцію). І, нарешті, має бути 

виконано встановлені ст. 8–9 конвенції вимоги щодо процедури узгодження 

передачі юрисдикції – як між судовими органами держав-учасниць, так і між 

особами, які беруть участь у справі.  

II. За чиєю ініціативою може відбуватися передача юрисдикції? 

Конвенцією встановлено два механізми ініціювання передачі юрисдикції. Так, 

відповідно до ст. 8 конвенції, ініціатива у цьому питанні належить суду, який має 

компетенцію вирішувати справу на підставі статей 5–6 конвенції й який 

визначить, що орган іншої Договірної держави, який не має такої компетенції, 

здатен краще в конкретному випадку визначити найвищі інтереси дитини. Інший 

механізм передбачено ст. 9 конвенції: суд, який не наділений юрисдикцією в силу 

статей 5–6 конвенції, проте який вважає, що він здатен в конкретному випадку 

визначити найвищі інтереси дитини, може звернутися до суду держави 

звичайного місця проживання з проханням про дозвіл здійснити юрисдикцію.  

III. Яке правове значення має позиція з цього питання кожної зі сторін 

справи? Оскільки міжнародний цивільний процес ґрунтується на принципах 

змагальності та процесуальної рівноправності сторін, то, на наше переконання, 

суд повинен обов’язково роз’яснити сторонам порядок та правові наслідки 

передачі юрисдикції і дізнатися їхню думку з цього приводу. Разом з цим, як 

вбачається з буквального тлумачення статті 8 конвенції, вона надає суду 

повноваження звернутися з проханням про здійснення юрисдикції до суду іншої 

Договірної держави навіть у разі, коли сторони справи (чи одна зі сторін) не 

погоджуються із передачею юрисдикції, але якщо саме суд дійде обґрунтованого 

висновку, що ця передача юрисдикції відповідатиме найвищим інтересам дитини.  
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IV. Чи може суд іншої держави, до якого подано прохання про здійснення 

юрисдикції, відмовитися від задоволення цього прохання і які правові наслідки 

такої відмови? Чітку відповідь на це питання дає ч. 4 ст. 8 конвенції: суд, до 

якого спрямовано звернення, може здійснювати юрисдикцію замість суду, який 

має юрисдикцію на підставі статей 5 або 6, якщо він вважає, що це відповідатиме 

найвищим інтересам дитини. В іншому разі, тобто якщо на думку суду критерію 

найвищих інтересів дитини не дотримано, то він відмовляється від прийняття 

юрисдикції і той суд держави-учасниці, який звернувся з проханням про передачу 

юрисдикції, буде продовжувати розгляд справи. Безперечна згода на прийняття 

юрисдикції вимагається й у разі застосування механізму ст. 9 Гаазької конвенції 

1996 р., оскільки передбачається, що «орган, який ініціював прохання, може 

здійснити юрисдикцію замість органу Договірної Держави звичайного місця 

проживання дитини тільки тоді, якщо останній погодився з таким проханням» 

(ч. 3 ст. 9).  

Цікавим є питання про можливість передачі юрисдикції з частини справи. 

Гаазька конвенція 1996 р. чітко не передбачає такої можливості. Проте у 

Практичному посібнику із застосування конвенції визначається, що передача 

юрисдикції допускається як щодо всіє справи, так і щодо її частини 
282

. Позиція 

обґрунтовується ідеєю, закладеною у правилах статті 8 та 9 конвенції, про те, що 

передача юрисдикції має полегшувати застосування заходів, необхідних для 

захисту дитини, а така необхідність не завжди передбачає передачу юрисдикції зі 

справи в повному обсязі. Крім того, відзначається, що саме таке тлумачення 

Гаазької конвенції 1996 р. узгоджується зі ст. 15 регламенту Brussels II, у якому 

чітко вказується можливість передачі юрисдикції з частини справи»
283

. 

                                                           
282

 Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 

and Measures for the Protection of Children. – The Hague Conference on Private International Law 

Permanent Bureau. The Hague, the Netherlands, 2014. – 211 p. – P. 57. 
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 Lowel N. The 1996 Hague Convention on the Protection of Children. – Family Law, 2012. – 278 p. 

– P. 45. 
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Залишається чимало інших питань теоретичного і практичного характеру, 

на які норми Гаазької конвенції 1996 р. не дають прямої і чіткої  відповіді, і які 

тому мають вирішуватися на основі субсидіарного застосування внутрішнього 

цивільного процесуального законодавства кожної держави. Це, наприклад, 

питання про те, чи обмежується можливість ініціювання передачі юрисдикції 

суду іншої держави-учасниці певним процесуальним строком (або відповідною 

стадією провадження); у якій формі мають укладатися угода сторін справи та 

угода судових органів Договірних держав про передачу юрисдикції з конкретної 

справи.  

 

3.5.3. Особливості та проблеми застосування інституту передачі 

юрисдикції згідно з регламентом Brussels IIbis 

 

За основу правила регламенту було взято досвід Гаазьких конвенцій та 

досвід тісного співробітництва між судами держав-членів ЄС. Регламент містить 

статтю 15, яка називається «Передача суду, який краще розміщений для слухання 

справи». Ця стаття не лише закріплює можливість передачі юрисдикції у справі 

про батьківську відповідальність, але й детально регулює питання про те, за яких 

умов і які саме процесуальні дії мають вчинити у зв’язку із цим суд, який ініціює 

передачу, суд, якому юрисдикція передається, а також сторони справи. 

Зупинимося на цих аспектах детальніше.  

Правило статті 15 регламенту розвиває положення пункту 13 преамбули 

регламенту про те, що «в інтересах дитини, як виняток і лише за певних умов 

регламент дозволяє суду, який має юрисдикцію, передати справу суду іншої 

держави-учасниці, якщо цей суд є краще розміщеним для слухання справи. Однак 

у такому випадку другий суд не вправі передавати справу третьому суду». Таке 

обмеження щодо застосування інституту передачі видається цілком логічним, 

тому що багаторазова передача справи означатиме втрату часу та ефективності 

розгляду справи. Прикро, проте наразі це правило-заборона викладене в 

преамбулі, а не в самій статті 15 регламенту. Приписи преамбули є 
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декларативними положеннями, які виконують роль путівника у тлумаченні й не 

мають юридичної сили правової норми. Припускаємо, що майбутня оновлена 

редакція регламенту включить приписи п. 13 преамбули безпосередньо до статті 

15. З іншого боку, ця дискусія має швидше суто теоретичний характер, оскільки 

згідно зі статтею 15 передача справи вважається завершеною тоді, коли суд, до 

якого передається справа, прийняв юрисдикцію. Тому так звана «суб-передача 

юрисдикції» видається малоймовірною.  

Наявність «особливого зв’язку між дитиною і державою-учасницею, якій 

передається юрисдикція у справі». Обов’язковою умовою для того, щоб суд 

однієї держави-учасниці передав справу про батьківську відповідальність суду 

іншої держави-учасниці, є наявність «особливого зв’язку» між дитиною та цією 

державою. Відповідно до ст. 15 регламенту, зв’язок може проявлятися в тому, що: 

а) держава-учасниця є звичайним місцем проживання дитини; b) держава-

учасниця є попереднім звичайним місцем проживання дитини (йдеться про 

ситуації, коли дитина вже постійно проживає в іншому місці, проте вона має 

міцні зв’язки із цією державою, оскільки раніше там упродовж тривалого часу 

проживали й тут в неї залишилися брати чи сестри); c) дитина має громадянство 

цієї держави-учасниці; d) держава-учасниця є звичайним місцем проживання 

батька чи матері дитини; e) у цій державі-учасниці знаходиться майно дитини і 

справа стосується заходів охорони майна дитини, тобто його збереження, 

управління чи розпорядження ним. Таким чином, стаття 15 (ч. 3) містить чіткий 

перелік можливих форм прояву істотного зв’язку дитини із державою-учасницею, 

до суду якої може бути передано юрисдикцію у справі. Одразу потрібно вказати, 

що цей перелік не збігається з переліком, який наведено у схожому за змістом 

правилі статті 8 Гаазькій конвенції 1996 р. Остання є більш гнучкою у цьому 

питанні, а регламент встановлює вичерпний перелік можливих проявів 

«особливого зв’язку дитини із державою» й таким чином істотно обмежує 

свободу судді в цьому питанні. З іншого боку, перелік, що наводиться у статті 15 

(ч. 3) регламенту, є широким, включає п’ять можливих варіантів зв’язку, і тому на 

практиці відмінність у застосуванні двох актів, які аналізуються, є незначною.  
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Наступні умови, які є необхідними для застосування механізму передачі 

юрисдикції відповідно до ст. 15 регламенту, зводяться до того, що суд цієї 

держави-учасниці є таким, що «краще розміщений для слухання справи» і така 

передача відповідатиме інтересам дитини. З’ясування та оцінка цих умов 

покладається насамперед на суд, котрий ініціює передачу юрисдикції у справі. 

Суд, що відкрив провадження у справі й вирішує застосувати інститут передачі 

юрисдикції суду, який «краще розміщений для слухання справи», вчиняє на свій 

розсуд одну з таких процесуальних дій. По-перше, він може зупинити 

провадження у справі і запропонувати сторонам подати клопотання цьому суду 

про прийняття ним юрисдикції у порядку, передбаченому ч. 4 ст. 15 регламенту; 

якщо сторони не звертаються із таким клопотанням, то суд поновлює 

провадження у справі і розглядає її. По-друге, він може сам звернутися до суду, 

який «краще розміщений для слухання справи», із таким клопотанням, щоб 

останній прийняв юрисдикцію у порядку, встановленому ст. 15 (ч.5) регламенту. 

У будь-якому випадку суд, який відкрив провадження першим, повинен 

визначити конкретний компетентний суд іншої держави-учасниці. Варто 

нагадати, що регламент уніфікує правила міжнародної підсудності та не має 

прямого впливу на правила внутрішньо територіальної підсудності. У зв’язку з 

цим, існує ризик того, що суд, який відкрив провадження, помилково 

намагатиметься наділити юрисдикцією суд, який, згідно зі своїм внутрішнім 

національним законодавством, не може слухати дану справу. Тому видається 

доречною пропозиція Практичного посібника з регламенту використовувати 

Європейський Судовий Атлас у цивільних справах (European Judicial Atlas in Civil 

Matters), який визначає територіальну підсудність судів держав-учасниць у 

цивільних справах, та звертатися по допомогу до Центральних органів юстиції 

держав-членів»
284

. 

Види процесуальних документів, якими може бути ініційовано передачу 

юрисдикції. Регламентом (ст. 15, ч.2) визначено три альтернативні види 
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процесуальних документів, якими може бути ініційовано процедуру передачі 

юрисдикції у справі: а) заява сторони справи (це найпоширеніший варіант forum 

non conveniens); b) ухвала суду, який уже відкрив провадження у справі і вважає, 

що суд іншої держави-учасниці «краще розміщений для вирішення справи»; 

c) заява суду іншої держави-учасниці, з якою дитина має особливий зв’язок, і яка 

згодна прийняти юрисдикцію у справі.  

Процесуальні строки здійснення передачі юрисдикції. Виходячи з тлумачення 

правил ст. 15 регламенту, строки здійснення передачі юрисдикції безпосередньо 

залежать від того, ким саме ініціюється процедура передачі юрисдикції. Так, 

якщо ініціатива належить сторонами справи чи суду, який уже відкрив 

провадження у справі і вважає, що суд іншої держави-учасниці «краще 

розміщений для вирішення справи», то визначений таким чином суд іншої 

держави-учасниці може прийняти юрисдикцію упродовж шести тижнів з часу 

подання до нього заяви стороною справи чи ухвали суду. Саме такий строк 

видається оптимальним, не є занадто тривалим і занадто коротким: з одного боку, 

його тривалість дозволяє суду остаточно визначитися щодо прийняття 

юрисдикції, а з іншого, – гарантує, що передача юрисдикції у справі не призведе 

до непотрібних затримок, які порушать інтереси дитини і сторін. Суд обмежений 

у процесуальних діях: він або приймає юрисдикцію, або відмовляється від 

юрисдикції зі справи. Він не може передати провадження третій державі
285

. 

Наслідком прийняття юрисдикції у строк є те, що суд, який відкрив провадження 

першим, відмовляється від юрисдикції. В іншому разі, суд, який відкрив 

провадження першим, продовжує здійснювати юрисдикцію відповідно до статей з 

8 по 14 регламенту. На жаль, регламент не містить приписів про строки та 

порядок передачі юрисдикції, якщо це відбувається за заявою самого суду іншої 

держави-учасниці, з якою дитина має особливий зв’язок, і який згоден прийняти 

юрисдикцію у справі.  
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Можливість передачі юрисдикції щодо частини справи. Суд, який відкрив 

провадження у справі, може передати до суду іншої держави-учасниці, який  

краще розміщений для розгляду справи, юрисдикцію як щодо всієї справи, так і 

щодо її окремої частини (ст. 15, ч.1). Правило дає судам процесуальну свободу у 

застосуванні цього інституту. Одним із можливих варіантів часткової передачі 

юрисдикції може бути передача юрисдикції на вирішення частини справи, що 

стосується майна дитини, суду держави-учасниці за місцем знаходження цього 

майна. На думку деяких європейських фахівців, така часткова передача справи 

має бути швидше винятком, а не загальним правилом, оскільки вона призводить 

до фрагментації цілої справи й ризику ухвалення неузгоджених між собою 

судових рішень, а це може порушити інтереси дитини»
286

. 

Усі розглянуті аспекти інституту передачі юрисдикції підкреслюють, що цей 

інститут міжнародного цивільного процесу передбачає тісне співробітництво – як 

між судами держав-учасниць, так і між судами та сторонами справи. Європейські 

правознавці звертають увагу на те, що саме таке співробітництво, швидке та 

ефективне, є запорукою дотримання умов передачі юрисдикції у справі.  

Проблеми і перспективи застосування інституту передачі юрисдикції. 

Незважаючи на детальне врегулювання передачі юрисдикції, судова практика 

держав-членів ЄС наражається на чимало запитань щодо застосування ст. 15 

регламенту Brussels IIbis. Одна із причин такого становища полягає у відсутності 

в національному процесуальному законодавстві держав ЄС норм, які б 

узгоджувалися із цією статтею регламенту і конкретизували передачу юрисдикції. 

Цікаво, що певний практичний досвід з цього питання мають суди Чехії і 

Словаччини, цивільний процес яких передбачав застосування цього інституту 

одразу після розпаду колишньої Чехословаччини»
287

. У будь-якому разі цей новий 

                                                           
286

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 168. 
287

 Boele-Woelki K., Beilfuss Christina González. The Impact and Application of the Brussels IIbis 

Regulation in the Member States: Comparative Synthesis. – Brusselss II bis. Its Impact and 

Application in the Member States. Editors: K. Boele-Woelki, Christina González Beilfuss. – 

Intersentia: Oxford-Antwerpen, 2007. – 324 p. – P. 35. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


214 
 

загалом механізм, хоча й є дуже цікавим, повинен довести свою ефективність, 

зокрема у тих державах-членах, яким невідома концепція forum non conveniens. 

Авторитетні правознавці відзначають, що правова культура буде серйозною 

перешкодою для належного застосування цього правила й, швидше за все, 

знадобиться принаймні декілька років для адаптації судової думки до такого 

правила»
288

. 

Слід також звернути увагу на те, що відповідно до чинної редакції 

регламенту Brussels IIbis правило передачі юрисдикції може бути застосовано 

лише у справах, що стосуються батьківської відповідальності. У перспективі – 

поширення сфери застосування цього правила й на інші категорії сімейно-правих 

спорів. У європейській юридичній літературі та правових документах активно 

обговорюється питання про застосування інституту передачі юрисдикції до справ 

про розірвання шлюбу. Так, У Зеленій Книзі про застосовуване право та 

міжнародну підсудність справ про розлучення вказується, що встановлене 

регламентом правило lis alibi pendens стимулює подружжя за певних обставин до 

«втечі до суду», щоб випередити другого з подружжя, або, іншими словами, 

«першим завдати удару». Більш м’яким варіантом врегулювання цієї ситуації 

може бути запровадження можливості передати справу про розлучення до суду 

іншої держави. Така передача може мати місце лише за певних обставин і з 

дотримання суворих умов, коли одне з подружжя подає позов про розлучення в 

компетентному суді однієї держави, а відповідач наполягає на тому, що справу 

має бути передано до суду іншої держави-учасниці, який краще розміщений для 

розгляду справи. У Зеленій Книзі наведено орієнтовний перелік питань, що 

потребують обговорення й подальшого врегулювання; які є аргументи «за» і 

«проти» щодо наділення подружжя-сторони у справі правом подавати клопотання 

про передачу справи про розірвання шлюбу до суду іншої держави-учасниці; за 

яких умов така передача є можливою; які є гарантії забезпечення правової 
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визначеності та уникнення надмірних затримок?
289

. В опублікованому у 2016 р. 

проекті змін до юрисдикційних правил регламенту Brussels IIbis викладено 

проект норми про передачу юрисдикції у справах про розірвання шлюбу. Загалом 

ця норма відтворює всі основні положення чинної статті 15 регламенту
290

. 

 

Підрозділ 3.6. Проблема lis alibi pendens у міжнародному цивільному процесі 

та способи її вирішення (на прикладі сімейно-правових спорів) 

Qui prior est tempore, potior est jure 

«Хто перший за часом, той перший за правом» («Той, хто з’явився в суді 

раніше, той користується законною перевагою») 

 

3.6.1. Сутність проблеми lis alibi pendens у міжнародному цивільному 

процесі та передумови її виникнення 

 

Глава містить порівняльно-правововий аналіз чинних актів України та 

держав-членів ЄС, які регулюють проблему конкуренції юрисдикції в 

міжнародному цивільному процесі, окреслює коло найбільш складних із 

практичної точки зору аспектів їх застосування та визначення можливих напрямів 

удосконалення вітчизняного законодавства з цієї проблематики. 

У доктрині міжнародного приватного права ситуації, коли тотожні 

(ідентичні) позови перебувають одночасно у провадженні судів декількох держав, 

позначаються терміном «конкуренція юрисдикцій» або «паралельна юрисдикція», 

а щодо самих позовів застосовується термін «lis-pendens related actions», що в 

перекладі з латини буквально означає «спір, який розглядається ще десь в іншому 

місці (або вже перебуває у процесі судового розгляду)».  

У вітчизняній науці вперше, на рівні окремої наукової публікації, проблемні 

аспекти lis alibi pendens було проаналізовано ще в 1965 р. радянським вченим 
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Л.А. Лунцем, який визначив суть проблеми lis alibi pendens у міжнародному 

цивільному процесі так: «Чи може суд залишити без розгляду позовну заяву, 

посилаючись на те, що у провадженні іноземного суду є справа за спором між 

тими самими сторонами і про той самий предмет?»
291

 Аналогічним чином суть 

проблеми lis alibi pendens в аспекті міжнародного цивільного процесу визначає 

Н.І. Маришева
292

. У сучасній українській правовій доктрині окремі аспекти 

вирішення проблеми паралельних процесів у міжнародному цивільному процесі 

проаналізовано у трьох монографіях
293

. Науковий і практичний інтерес до цієї 

проблеми не зникає, і сучасні вчені поступово вже визначають більш широкий 

перелік тих питань, що постають і підлягають вирішенню в разі її виникнення. 

Так, сучасний український науковець Л.С. Фединяк зазначає, що порушення 

однієї й тієї ж справи у судах двох чи більше держав, які однаково компетентні 

розглядати певний спір, наприклад, розірвання шлюбу, зумовлює проблеми про 

взаємозв’язок судових процесів, їх вплив одне на одного, можливість відмови 

одного із судів від «належної» йому компетенції на користь компетенції суду 

іншої держави» 
294

. На думку професора Л.П. Онуфрієвої, питання lis alibi 

pendens – це питання про те, яким чином мають розвиватися події, хто саме з 

учасників процесу і які саме процесуальні дії має вчинити, якщо в юрисдикційних 

органах принаймні двох держав заявлено тотожні позовні вимоги
295

. Нерідко 
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питання lis alibi pendens розглядають крізь призму принципу контролюючої 

множинності процесів, який попереджає існування паралельних судових рішень і 

дозволяє уникати конфлікту юрисдикції
296

. 

Велику увагу проблемі конкуренції юрисдикцій у цивільних і, насамперед, у 

сімейних справах приділяють європейські вчені. До кола практичних аспектів цієї 

проблеми вони відносять декілька питань: про порядок подання заперечень 

стосовно підсудності позову, якщо провадження вже розпочато в іншому суді чи 

в іншій державі
297

, про взаємодію та взаємозв’язок підсудності, обраної 

позивачем, та права, що підлягають застосуванню для вирішення справи по 

суті
298

, про вплив правил, які регулюють lis alibi pendens, на інститут визнання і 

виконання іноземних судових рішень (принцип lis alibi pendens і принцип res 

judicata)
299

.  

Основною передумовою виникнення проблеми lis pendens є розширення 

джерелами правового регулювання міжнародної підсудності переліку тих 

категорій цивільних та сімейних справ, щодо яких може бути застосовано 

міжнародну спеціальну підсудність. Нагадаємо, що цей вид підсудності надає 

позивачеві правову можливість самостійно обрати, до суду якої саме держави 

звернутися по захист своїх прав. Характеризуючи загалом розвиток міжнародної 

спеціальної підсудності як позитивну тенденцію, що відповідає як інтересам 

                                                           
296

 Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. – М.: Эксмо, 2011. – 640 с. – 

С. 518; Кармаза О.О. Принципи міжнародного цивільного процесу. – Міжнародний цивільний 

процес України: Навчальний посібник. Практикум. За ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурси. – К.: 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. – 328 с. – 33-46. – С. 38. 
297

 Barnes M., Hammond D. International Child Maintenance and Family Obligations. A Practical 

Guide. – Jordan Publishing Ltd 2013. – 624 p. – P. 82. 
298

 Green Paper on applicable law and jurisdiction in divorce matters (presented by the Commission). 

Brussels, 14.3.2005. COM(2005) 82 final; Шак Х.. Межденародное гражданское процессуальное 

право: Учебник / Пер. с нем. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 100. 
299

 Jantera-Jareborg M. Marriage Dissolution in an Integrated Europe. The 1998 European Union 

Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 

Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International Law, Vol. 1 (1999). Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. P. 16; Magnus U., Mankowski P. European 

Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 
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сторін, так і інтересам правосуддя, слід усе ж таки визнати, що на практиці норми 

цього інституту не лише реалізують право позивача на вибір «найбільш зручного 

суду», але й нерідко призводять до виникнення ситуацій, коли один і той самий 

позов приймається до провадження одночасно судами декількох держав і на цій 

підставі можуть заявлятися заперечення стосовно підсудності позову.  

Проблему конкуренції юрисдикцій у справах, що випливають із сімейних 

відносин, може спровокувати також застосування інституту міжнародної 

договірної підсудності. Так, на практиці поширеними є випадки, коли одна зі 

сторін спору, незважаючи на наявність угоди про розгляд спору в суді за 

кордоном, пред’являє позов в українському суді за правилами міжнародної 

загальної чи спеціальної підсудності і український суд відкриває провадження у 

справі, або навпаки: сторони спору укладають угоду, якою передбачають 

підсудність спору судам України (ст. 76, ч. 1 (п. 1) ЗУ «Про МПрП»), однак 

згодом одна зі сторін всупереч угоді подає позов до суду іншої держави. Таким 

чином, виникає конфлікт юрисдикцій (підсудностей) між судом, визначеним 

сторонами за пророгаційною угодою, та іншими судами, які мають компетенцію 

на вирішення спору за нормами закону.  

Крім об’єктивних передумов виникнення проблеми паралельних процесів та 

конфлікту юрисдикцій у міжнародному цивільному процесі, варто вказати також 

на ті фактори, які цю проблему поглиблюють. На нашу думку, такими є 

відсутність у національному процесуальному законодавстві різних держав 

єдиного підходу щодо кваліфікації термінів «відкриття провадження у справі» та 

«тотожні (або ідентичні) позови», а також зволікання держави щодо участі в 

універсальних міжнародних договорах, які уніфікують норми міжнародної 

підсудності, і, як наслідок, – низький рівень міжнародного судового 

співробітництва.  

Проблема виникнення паралельних судових процесів та їх взаємозв’язку є 

характерною не лише для міжнародного, але й для національного цивільного 

процесу. Проте в першому випадку вона існує в рамках юрисдикції декількох 

різних держав, у другому – у рамках юрисдикції однієї держави. Це важлива 
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відмінність, яку потрібно враховувати при визначенні мети правил lis alibi 

pendens.  

Вважаємо, що в міжнародному цивільному процесі правила lis alibi pendens 

покликані вирішувати такі завдання:  

I – реалізувати принцип процесуальної економії. Урахування судом того 

факту, що тотожний позов подано раніше до юрисдикційного органу іноземної 

держави, який його приймає до провадження, звільняє цей суд від необхідності 

відкривати провадження, розглядати й вирішувати позов. Важливо, що 

подвійного навантаження уникають не лише суди, але й сторони спору. У 

прив’язці до міжнародних сімейних спорів це, наприклад, означає, що подружжя 

не несуть додаткових незручностей і надмірних витрат, спричинених тим, що 

вони мають діяти як сторони справи у паралельних судових процесах у різних 

державах; 

II – уникнути виникнення ситуацій ухвалення з одного й того самого спору 

судових рішень, які суперечать одне одному. Припустімо, суди двох держав 

ухвалюють рішення по спору стосовно опіки над дитиною, при цьому суд однієї 

держави призначає опіку над дитиною та визначає місце проживання дитини 

разом із матір’ю, а суд іншої держави – разом із батьком. Згодом дитина їде за 

кордон, щоб відвідати одного із батьків, і мати (чи батько) не повертає дитину, 

наполягаючи на тому, що діє правомірно, відповідно до судового рішення про 

визнання опіки над дитиною саме за нею (ним). Такі випадки не лише ілюструють 

теоретичне питання конкуренції юрисдикцій, але й на практиці «заохочують 

міжнародне викрадення дитини»
300

.  

Аналізуючи завдання правил lis alibi pendens, потрібно вказати на їх тісний 

зв’язок з інститутом визнання іноземного судового рішення, а також із 

принципом res judicata (дослівно з латини: «вирішена справа»), що означає 

обов’язковість та неможливість перегляду остаточного судового рішення, яке 

                                                           
300

 Goicoenchea I., Castro Fl. Building an International Cooperation Sysytem for the Civil Protection 

of Children. – A Commitment to Private International Law: Essays in honour of Hans van Loon. – 

Intersentia: Cambridge-Antwerpen-Portland, 2013. – 673 p. – P. 207. 
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набуло законної сили. Ця теза знайшла підтвердження у Принципах 

міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT, які поєднують ці два 

принципи в одному положенні (Принцип 28. Lis pendens та Res judicata), і 

проходить червоною ниткою через більшість наукових праць із дослідження 

проблематики міжнародного цивільного процесу
301

.  

Коло питань, які виникають в результаті існування паралельних судових 

процесів одночасно в двох різних судах, є широким
302

. Це дає підстави вести мову 

про формування окремого правового інституту lis alibi pendens. Нерідко 

підкреслюється, що цей інститут посідає центральне місце в урегулюванні 

взаємозв’язку судових систем
303

.  

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що, на нашу думку, питаннями, 

пов’язаними із проблемою lis pendens-related actions у аспекті міжнародного 

цивільного процесу та які потребують вирішення, є такі:  

– яким чином мають розвиватися події, хто з учасників процесу і які саме 

процесуальні дії має вчинити, якщо в юрисдикційних органах принаймні двох 

держав заявлено тотожні позовні вимоги; на якій стадії цивільного процесу може 

бути заявлено відвід суду на підставі існування паралельного судового процесу за 

кордоном; 
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 Приміром див.: Hobér K. Res Judicata and Lis Pendens In International Arbitration.Collected 

Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 366. – Boston, 2014. – 406 p. - P. 121; 

Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – P. 222; Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: 

Учебник./Пер. с нем. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 375. 
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 Черняк Ю. В. Практические аспекты применения правил lis alibi pendens в международном 

гражданском процессе. Известия Гомельского государственного университета шимени Ф. 

Скорины. Социально-экономические и общественные науки. 2017. № 2 (101). – С. 126-130. 
303

 Лисицын-Светланов А.Г. Тенденции развития международного гражданского процесса: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. 

Специальность: 12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право. 12.00.15 – гражданский процесс; арбитражный процесс / А.Г. 

Лисицын-Светланов. – Нижний Новгород, 2002. – 40 с. – C. 7; Ануфриева Л.П. Международное 

частное право: в 3-х томах. Том 3. Трансграничные банкротства. Международный 

коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс: Учебник. – М.: Бек, 2001. – 

768 с. – С. 318. 
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– проблема інформаційного забезпечення: на кого з учасників цивільного 

процесу покладається обов’язок доводити або спростовувати факт наявності в 

іноземному суді відкритого провадження за тотожним позовом; 

– проблема кваліфікації терміну «відкриття провадження у справі» у різних 

національних системах цивільного процесу; 

– проблема визначення тотожності позовів, пред’явлених в українському та 

іноземному судах; 

– встановлення юридичної сили іноземного судового рішення як передумови 

для застосування інституту lis alibi pendens
304

.  

Основою належного врегулювання питань lis alibi pendens має бути, по-

перше, уніфікація норм міжнародної підсудності та визнання і виконання 

іноземних судових рішень, і, по-друге, налагоджена система міжнародного 

судового співробітництва. Тому об’єктом подальшого аналізу в роботі є не лише 

внутрішнє національне законодавство України, але також норми універсальних та 

двосторонніх договорів, що регулюють ці питання.  

 

3.6.2. Проблема lis (alibi) pendens у внутрішньому законодавстві України 

та договорах України про правову допомогу 

 

У внутрішньому законодавстві України закріплено правило, яке не допускає 

«подвійного» відкриття провадження у справі чи її розгляду декількома 

українськими судами (зокрема, ст. 186 (ч. 1,п. 3), ст. 255 (ч.1, п. 3), ст. 257 (ч. 1, 

п. 4, п. 11) ЦПК України). Попередній ЦПК України 2004 р. врегульовував 

проблему «конкуренції юрисдикцій» лише між українськими судами: правила п. 4 

ч. 1 ст. 207 та п. 3 ч. 2 ст. 122 стосувалися внутрішнього цивільного процесу, 

однак традиційно вони поширювалися за аналогією права й на ті випадки, коли 

провадження з тотожного позову має місце в іноземному суді. Позитивним є те, 
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 Chernyak Yuliya. Problem of Lis-Pendens-Related Actions and Methods of its Regulation in the 
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що у новій редакції ЦПК України врегульовано також питання уникнення 

відкриття українським судом провадження у тому разі, коли «є рішення суду 

іноземної держави, визнане в Україні в установленому законом порядку, щодо 

спору між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав» 

(ст. 186 (ч. 1, п. 5)), та залишення українським судом позову без розгляду, якщо 

«між сторонами укладено угоду про передачу спору на вирішення суду іншої 

держави, якщо право укласти таку угоду передбачено законом або міжнародним 

договором України, за винятком випадків, якщо суд визнає, що така угода 

суперечить закону або міжнародному договору України, є недійсною, втратила 

чинність або не може бути виконана» (ст. 257 ч.1, п. 12)).  

Уперше на рівні внутрішнього законодавства України проблему lis pendens–

related actions у міжнародному цивільному процесі було врегульовано в ЗУ. «Про 

МПрП». Цей акт містить ч. 2 ст. 75, яка передбачає, що український суд відмовляє 

у відкритті провадження у справі, якщо в суді чи іншому юрисдикційному органі 

іноземної держави розглядається справа зі спору між тими самими сторонами, 

про той самий предмет і з тих самих підстав. Ця норма національного 

законодавства України не лише зобов’язує український суд брати до уваги факт 

спору на розгляді в іноземному суді, але й визначає конкретну процесуальну дію, 

яку має вчинити український суд – «відмовити у відкритті провадження у справі».  

На сьогодні надзвичайно важливу роль у регулюванні проблеми lis pendens-

related actions відіграють договори України про правову допомогу (наприклад: 

ст. 20 (ч. 4) Договору між Україною і Латвійською Республікою 1995 р., ст. 21 

(ч. 3) Договору між Україною і Литовською Республікою 1993 р., ст. 21 (ч. 3) 

Договору між Україною і Румунією 2005 р., ст. 21 (ч. 2) Договору між Україною і 

Чеською Республікою 2001 р., ст. 19 (ч. 2) Договору між Україною і Республікою 

Македонія). Так, прикладом застосування судами України двостороннього 

договору про правову допомогу для врегулювання проблеми конкуренції 

юрисдикції у справі про розірвання шлюбу є постанова Верховного Суду від 17 
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жовтня 2018 року
305

. Верховний Суд залишив без змін постанову Апеляційного 

суду Тернопільської області від 12 квітня 2018 року про скасування рішення 

Підволочиського районного суду Тернопільської області від 27 грудня 2017 року, 

яким було розірвано шлюб між громадянкою України і громадянином Республіки 

Польща (які працюють і проживають у цій державі), та залишено позов дружини-

громадянки України про розірвання шлюбу без розгляду. Судове рішення було 

мотивовано тим, що на час звернення до українського суду з цим позовом справа 

про розірвання шлюбу сторін вже розглядалася в Окружному суді у м. Варшава.  

Проаналізуємо найбільш важливі та складні із практичної точки зору 

аспекти застосування цих договорів України та ч. 2 ст. 75 ЗУ «Про МПрП». 

Базовим принципом вирішення проблеми паралельних судових процесів 

встановлено принцип «Qui prior est tempore, potior est jure», що дослівно 

перекладається так: «Хто раніше за часом, той є першим у праві». Це означає, що 

законну перевагу в продовженні судового процесу має суд тієї держави, який 

відкрив провадження зі справи першим. Це просте, на перший погляд, правило 

далеко не завжди легко застосовувати на практиці, якщо національне 

процесуальне право держав має різні підходи до визначення моменту, з якого 

провадження у справі вважається відкритим, а також стосовно встановлення 

тотожності (ідентичності) позовів. Ілюстрацією вирішення цього питання може 

бути справа, що розглядалася українськими судами. Громадянин Республіки 

Джибуті звернувся до Стаханівського міського суду Луганської області із 

позовом до громадянки України про забезпечення повернення неповнолітньої 

дитини. Вивчивши доводи позовної заяви, український суд встановив: 

26.02.2012 р. судом першої інстанції Республіки Джибуті винесено заочне 

рішення, у резолютивній частині якого було вказано «примусити громадянку 

України повернути дитину до її рідної країни Республіки Джибуті»; до позову 

громадянин Республіки Джибуті додав копію вказаного судового рішення, із 

перекладом на українську мову. На цій підставі український суд зробив висновок, 
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 Постанова Верховного Суду від 17 жовтня 2018 року у справі № 604/614/17 (провадження № 

61-36999св18) // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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що позивач уже звертався до суду першої інстанції з питань особистого статусу 

дитини, а тому, зіславшись на ст. 75 (ч. 2) ЗУ «Про МПрП» та ст. 122 (ч. 4) ЦПК 

України 2004 р., відмовив у відкритті провадження у справі
306

. Позивач оскаржив 

цю ухвалу Стаханівського міського суду Луганської області в апеляційному суді 

Луганської області. Останній вказав, що з наявної в матеріалах суду копії рішення 

суду Республіки Джибуті вбачається, що цим судом було ухвалено рішення від 

26.02.2012 р., яким відповідачку зобов’язано у примусовому порядку повернути 

неповнолітню дитину до Республіки Джибуті. Однак у позовній заяві, поданій до 

Стаханівського міського суду Луганської області, позивач ставить інші питання, а 

саме: 1) про визнання незаконним утримання на території України неповнолітньої 

дитини її матір’ю; 2) про зобов’язання матері неповнолітньої дитини повернути 

дитину до місця постійного проживання у Республіці Джибуті, про зобов’язання 

відповідачки передати позивачеві дитину на території України. Тобто в позовній 

заяві, поданій до Стаханівського міського суду Луганської області, містяться 

вимоги, які не були предметом розгляду суду першої інстанції Республіки 

Джибуті. Тому, як указав апеляційний суд Луганської області, суд першої 

інстанції на зазначену обставину уваги не звернув і дійшов поспішного та 

необґрунтованого висновку стосовно повного збігу предмета та підстав позовів і 

наявності підстав для відмови у відкритті провадження за всіма позовними 

вимогами
307

. 

Як уже зазначалося вище, правила lis pendens-related actions спрямовані 

насамперед на те, щоб уникнути ухвалення з однієї й тієї справи декількох 

судових рішень, що суперечать одне одному. Необхідно враховувати те, що 

подібна ситуація може виникнути лише в тому випадку, коли іноземне судове 

рішення має таку саму юридичну силу, як і рішення українського суду. Як 

зазначає Х. Шак, факт знаходження спору на розгляді в іноземному суді повинен 

оцінюватися національним судом у тому числі з точки зору «прогнозу визнання 
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 Ухвала Стахановського міського суду Луганської області від 14.03.2013 р. по справі 

№ 432/908/13-ц // URL: http:// www.court.gov.ua 
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 Ухвала судової колегії судової палати у цивільних справах апеляційного суду Луганської 

області від 21 травня 2013 р. у справі № 432/908/13-ц // URL: http: // www. court.gov.ua 
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іноземного судового рішення»
308

. Відповідно до ст. 390 ЦПК України 2004 р. в її 

первинній редакції, рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, 

якщо його визнання та виконання передбачено міжнародними договорами, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або за принципом 

взаємності за домовленістю ad hoc з іноземною державою, рішення суду якої має 

виконуватися в Україні. Таким чином, це положення давало підстави робити 

ремарку про те, що правило ч. 2 ст. 75 закону слід поширювати на випадки 

порушення провадження з тотожних справ в українському суді та в іноземному 

суді, лише якщо на рішення суду цієї іноземної держави поширюються 

положення укладених Україною міжнародних договорів про визнання й 

виконання іноземних судових рішень, або якщо між Україною та цією державою 

існує домовленість ad hoc про взаємне виконання судових рішень. Слід вказати, 

що Законом України від 21 січня 2010 р. «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо врегулювання питань міжнародного приватного 

права» 
309

 статтю 390 ЦПК України було викладено в іншій редакції, а саме: було 

виключено положення про домовленість ad hoc про взаємне виконання судових 

рішень і включено правило про те, що «у разі, якщо визнання та виконання 

рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, що він 

існує, оскільки не доведено інше». Вказана новела, яка відтворена також у новому 

ЦПК України (ст. 462), дозволяє підтвердити такі висновки: по-перше, 

юрисдикція суду з вирішення спору з «іноземним» елементом тісно пов’язана з 

виконанням рішення по цій справі; по-друге, Україною імплементовано принцип 

міжнародного цивільного процесу про те, що остаточне судове рішення, за 

загальним правилом, повинно бути визнано і виконано (принцип res judicata).  

Важливим є також положення статті 468 ЦПК України, згідно з яким 

підставою для відмови в задоволенні клопотання про надання дозволу на 

примусове виконання рішення іноземного суду є у т.ч.: ухвалення рішення суду 
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 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 375– С. 368. 
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 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань 

міжнародного приватного права» від 21 січня 2010 р. // ВВР України, 2010, № 12, ст. 120. 
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України, яке набрало законної сили, щодо спору між тими самими сторонами, із 

того ж предмета й на тих же підставах, або знаходження у провадженні суду 

України справи у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих 

же підставах, яка порушена до часу відкриття провадження у справі в іноземному 

суді (ч. 1, п. 4), або визнання та надання раніше дозволу на виконання рішення 

суду іноземної держави у спорі між тими самими сторонами, з того самого 

предмета і на тих самих підставах, що й рішення, яке запитується до виконання 

(ч. 1, п. 8).  

Як засвідчує судова практика України, українські суди, на жаль, не завжди 

всебічно досліджують питання, що стосуються юридичної сили «судового 

рішення іноземної держави». Наприклад, Роздільнянським районним судом 

Одеської області було відкрито провадження у справі за позовом про стягнення 

аліментів на утримання неповнолітньої дитини та її матері. Адвокат відповідача 

надав суду письмове клопотання про закриття провадження у справі у зв’язку з 

тим, що набрало законної сили і примусово виконується на території 

Придністровської Молдавської Республіки рішення міського суду м. Тирасполь у 

справі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих же підстав. 

Позивачка пояснила, що вона звернулася до Роздільнянського районного суду 

Одеської області з указаним позовом, тому що відповідач на цей час проживає в 

Україні, а у м. Тирасполь не працює й не має реєстрації; крім того, оскільки 

Придністровська Молдавська Республіка – це не визнана республіка, то рішення її 

судів на території України не визнаються, тому вона побоюється, що відповідач 

припинить сплачувати аліменти. З матеріалів справи вбачається, що, дійсно, 

рішенням суду м. Тирасполь від 15.08.2013 р. з відповідача стягнуто аліменти на 

користь позивачки на утримання їх доньки, це рішення суду набрало законної 

сили 12.09.2013 р. й подано на примусове виконання, що підтверджується 

довідкою судового виконавця Тираспольського відділу ДС СВ МЮ ПМР від 

25.04.2014 р. Отже, розглянувши клопотання представника відповідача і 

дослідивши матеріали справи, Роздільнянський районний суд Одеської області 

закрив провадження у справі, зіславшись на ст. 75 (ч. 2) Закону України «Про 
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міжнародне приватне право» і ст. 205 (ч.1 п. 2) ЦПК України 2004 р.
310

 На наше 

переконання, зазначена ухвала українського суду є необґрунтованою й 

незаконною. Адже в якості підстави для закриття провадження у справі 

український суд зіслався на рішення суду тієї держави, яка не є визнаною у світі, 

а тому жодні рішення юрисдикційних чи будь-яких інших органів цієї держави не 

мають юридичної сили. Правовим наслідком закриття провадження у справі за 

вказаною в ухвалі українського суду підставою є неможливість повторного 

звернення до суду із приводу спору між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і з тих самих підстав (ст. 206 (ч. 2) ЦПК України). Таким чином, у 

результаті винесення вказаної ухвали має місце грубе порушення, по-перше, 

права на судовий захист позивачки та її дитини, і, по-друге, їхнього права на 

одержання утримання з боку батька (чоловіка). Наголошення на незаконності 

вказаної ухвали суду та її негативних правових наслідків є потрібними в тому 

числі зважаючи на факт анексії Криму та проголошення невизнаних держав – 

«ЛНР» і «ДНР». Цілком імовірно, що громадяни України чи іноземці 

звертатимуться до українських судів із клопотаннями про визнання «рішень, 

ухвалених судами, що діють в Криму, ЛНР і ДНР». Проте з урахуванням ст. 462 

ЦПК України 2017 р., ст. 17 і ст. 133 Конституції України, ЗУ «Про забезпечення 

прав і свобод громадян та правовий режим тимчасово окупованих територій 

України» 2014 р. (ст. 9)
311

 практика українських судів має бути категоричною в 

невизнанні подібних «судових рішень». 

Ще одна проблема, що пов’язана із практикою застосування в Україні 

інституту lis pendens-related actions, – це питання про те, хто з учасників процесу 

повинен доводити (або, навпаки, спростовувати) наявність факту відкритого в 

іноземному суді провадження за тотожним позовом. Судова практика України дає 

відповіді про те, яким чином встановлюється факт наявності паралельного 

провадження з тотожного позову в суді іншої держави. Так, Апеляційний суд 
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 Ухвала Роздільнянського районного суду Одеської області від 7.05.2014 р. у справі № 

511/947/14-ц // URL: http:// www. court.gov.ua 
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 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим тимчасово окупованих 

територій України» від 15.04.2014 // Офіційний Вісник України, 2014, № 36.  
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Дніпропетровської області відхилив апеляційну скаргу щодо рішення 

Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області про розірвання 

шлюбу, зареєстрованого у Швейцарській Конфедерації. Сторона, яка подавала 

апеляцію, посилалася на порушення судом першої інстанції статті 75 (ч. 2) ЗУ 

«Про МПрП», оскільки суд не врахував, що справа має розглядатися в суді 

Швейцарії. Однак апеляційний суд вказав, що відповідно до довідок, що 

містяться в матеріалах справи, у відповідному суді Швейцарії справа про 

розірвання шлюбу між сторонами справи, що розглядалася в Дніпропетровському 

районному суді Дніпропетровської області, відсутня; будь-яких доказів 

знаходження в суді Швейцарії справи про розірвання шлюбу апелянтом не 

подано; шлюбний договір, на котрий посилається апелянт як на підставу 

визначення підсудності цього спору, не може бути взятий до уваги, оскільки він 

визначає лише порядок вирішення майнових питань та не визначає процедури 

(порядку) розірвання шлюбу
312

. Отже, як убачається із проаналізованої ухвали 

суду, обов’язок з доведення факту знаходження у відповідному іноземному суді 

тотожної справи покладається насамперед на ту сторону справи, яка вказує на цей 

факт; крім того, суд у мотивувальній частині ухвали посилається також на 

письмовий доказ – «довідку про те, що у відповідному суді Швейцарії справа про 

розірвання шлюбу між тими самими сторонами відсутня». У іншій справі – справі 

про стягнення аліментів, що розглядалася в декількох інстанціях, у тому числі 

Вищому Спеціалізованому Суді України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ, належним доказом підтвердження відсутності відкриття в юрисдикційному 

органі іноземної держави справи про аліментні зобов’язання зі спору між тими 

самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав визнано «довідку 

міського управління у справах молоді Федеративної  землі Мюнхен»
313

.  

Правило ч. 2 ст. 75 ЗУ «Про МПрП» розраховано на ті випадки, коли той 

факт, що тотожна справа знаходиться в суді чи іншому юрисдикційному органі 

                                                           
312

 Ухвала Апеляційного суду Дніпропетровської області від 31 січня 2013 р. по Справі № 2-

410/1940/12 // URL: http: //www. court.gov.ua 
313

 Ухвала Колегії суддів судової палати у цивільних справах ВССУ від 29 травня 2014 р. // 

URL: http: // www. court.gov.ua 
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іноземної держави, буде встановлено українським судом ще на стадії підготовки 

справи до судового розгляду. Водночас до набуття чинності ЦПК України 2017 р. 

неврегульованим залишався випадок, коли український суд встановить цей факт 

пізніше, тобто вже після відкриття провадження у справі. Відповідно до 

практики, такий випадок є доволі поширеним і він вирішувався за допомогою 

норм договорів України про правову допомогу. Механізм регулювання 

закріплено в деяких міжнародних договорах України. Прикметним є те, що ці 

договори пропонують два варіанти врегулювання конфлікту юрисдикцій, що 

виникає в разі порушення українським судом та іноземним судом провадження з 

тотожної справи. Перший варіант – це закриття провадження у справі тим судом, 

який порушив провадження у справі пізніше, і другий варіант – це залишення 

заяви без розгляду тим судом, який порушив провадження у справі пізніше. Так, 

згідно з ч. 3 ст. 21 договору між Україною і Литовською Республікою про 

правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних 

справах у випадку порушення провадження у справі між тими самими сторонами, 

із того самого предмета й за тієї самої підстави в судах обох Договірних Сторін, 

компетентних згідно з цим Договором, суд, який порушив справу пізніше, 

припиняє провадження у справі. Статтею 21 Договору між Україною та Чеською 

Республікою про правову допомогу в цивільних справах 2001 р. визначено інше 

правило: якщо тотожні справи було порушено в установах юстиції обох 

Договірних сторін, компетенцію котрих встановлює Договір, то установа юстиції, 

яка порушила справу пізніше, залишає її без розгляду. Мінська конвенція про 

правову допомогу 1993 р. передбачає, що «у випадку порушення провадження у 

справі між тими самими сторонами, про той же предмет і на тих же підставах у 

судах двох Договірних Сторін, компетентних відповідно до цієї Конвенції, суд, 

що порушив справу пізніше, припиняє провадження». Як бачимо, за обох 

варіантів правового регулювання реалізується загальна ідея про закріплення 

пріоритету вирішення справи по суті за тим судом, який швидше за судові органи 

інших держав порушив провадження у справі – згаданий вище принцип Qui prior 

est tempore, potior est jure. Різними з позиції міжнародних договорів України про 
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правову допомогу можуть бути конкретні правові наслідки постановлення ухвали 

українського суду – про закриття (припинення) провадження у справі чи про 

залишення заяви без розгляду.  

Вважаємо, що принаймні на рівні доктрини має бути вирішено питання про 

те, який із двох зазначених вище варіантів правового регулювання є більш 

оптимальним і, отже, має бути закріплений у якості єдиного в національному 

законодавстві. На наш погляд, другий варіант врегулювання проблеми lis pendens-

related actions більшою мірою задовольняє інтереси зацікавленої особи. Беручи до 

уваги викладене, вважаємо за необхідне сформулювати ч. 2 ст. 75 ЗУ «Про 

МПрП» таким чином: «Суд відмовляє у відкритті провадження у справі або 

залишає заяву без розгляду, якщо в суді чи іншому юрисдикційному органі 

іноземної держави є справа зі спору між тими самими сторонами, про той самий 

предмет і за тих самих підстав».  

 

3.6.3. Регулювання проблеми lis (alibi) pendens Гаазькою конвенцією 1996 р.  

 

Зазначену проблему врегульовано у ст. 13 (ч. 1) Гаазької конвенції про 

батьківську відповідальність 1996 р. Так само, як і розглянуті вище ст. 75 (ч. 2) 

ЗУ «Про МПрП» та договори України про правову допомогу, ця стаття конвенції 

ґрунтується на принципі Qui prior est tempore, potior est jure, віддаючи перевагу в 

подальшому розгляді та вирішенні справи суду Договірної держави, який першим 

відкрив провадження у справі. На суди іншої Договірної держави покладено 

обов’язок відмовитися від здійснення своєї юрисдикції з розглядуваної справи. 

Необхідно підкреслити, що ст. 13 (ч. 1) конвенції містить застереження про те, що 

вказане загальне правило не застосовується, якщо юрисдикційний орган 

Договірної держави, який відкрив провадження у справі першим, відмовляється 

від своєї юрисдикції. 

Виходячи з практики застосування ст. 13 (ч. 1) Гаазької конвенції 1996 р. в 

Україні та змісту Практичного посібника із застосування цієї конвенції, 

підготовленого Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права, 
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особливої уваги та подальшого більш чіткого вирішення потребують такі 

питання. По-перше, як завжди при застосуванні інституту lis (alibi) pendens, 

потрібно зважати на тотожність (ідентичність) позовів. Припустімо, якщо в одній 

Договірній державі відкрито провадження за позовом про опіку над дитиною, а в 

іншій – за позовом про вжиття заходів щодо охорони майна дитини, то такі 

позови не можуть вважатися тотожними, оскільки мають різні предмети, хоча й 

стосуються однієї й тієї самої дитини і можуть випливати з одних і тих самих 

підстав. Відповідно, у цьому випадку проблема lis (alibi) pendens не виникатиме і 

потреби застосовувати ст. 13 (ч. 1) Гаазької конвенції 1996 р. не буде. По-друге, 

відкритим залишається питання щодо отримання в належний спосіб інформації 

про те, що позов про вжиття заходів захисту особи чи майна дитини вже було 

заявлено в суді іншої Договірної держави, що має юрисдикцію за статтями 5–10, і 

провадження з розгляду цього позову триває. У деяких справах суд отримує 

докази цього від сторін спору. Однак якщо сторони не надають доказів, що 

дозволяють чітко визначити існування lis (alibi) pendens, суд, який відкрив 

провадження другим, може визнати за потрібне звернутися з цього питання до 

відповідних органів іншої Договірної держави. Практичний посібник із 

застосування конвенції конкретизує, що таке звернення може бути зроблено або 

шляхом прямого спілкування між судами, або за посередництва Центральних 

органів обох Договірних держав
314

. 

 

3.6.4. Проблема lis (alibi) pendens у регламентах ЄС та практиці ECJ 

 

Усі регламенти ЄС, які уніфікують норми міжнародної підсудності сімейних 

спорів, наслідують ті традиції правового регулювання проблеми lis (alibi) pendens 

та взаємопов’язаних судових процесів, які було започатковано Брюссельською 

Конвенцією 1968 р. (ст. 21), а згодом запозичено також Регламентом Brussels I 

                                                           
314

 Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 

and Measures for the Protection of Children. – The Hague Conference on Private International Law 

Permanent Bureau. The Hague, the Netherlands, 214. – P. 52. 
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(ст. 27). Брюссельська конвенція 1968 р. є першим міжнародним правовим 

документом, яким передбачено двоетапну процедуру врегулювання lis (alibi) 

pendens: якщо в судах різних держав-учасниць пред’явлено позови з одних і тих 

же підстав, між тими ж сторонами і про той самий предмет, то суд, який прийняв 

справу до провадження другим, спочатку лише зупиняє провадження доти, доки 

не буде встановлено підсудності справи суду, який прийняв позов до розгляду 

першим; згодом, щойно буде встановлено підсудність суду, який першим 

прийняв справу до свого провадження, будь-який інший суд відхиляє свою 

юрисдикцію на користь першого. Це правило міжнародної підсудності не лише 

зменшує імовірність ухвалення судових рішень, які суперечать одне одному, а й 

усуває небезпеку виникнення негативного конфлікту юрисдикцій та забезпечує 

економію процесуальних засобів, оскільки усуває ризик недоцільних відмов суду 

від своєї юрисдикції: 

– суд, який відкрив провадження у справі другим, спочатку зупиняє 

провадження для того, щоб переконатися в тому, що суд, який першим прийняв 

тотожну справу до провадження, не відмовляється від своєї юрисдикції щодо неї 

й буде її вирішувати по суті;  

– якщо суд, який відкрив провадження у справі першим, усе-таки 

відмовляється від своєї юрисдикції, то сторони не повинні порушувати нове 

провадження з цієї справи в суді іншої держави-учасниці, оскільки суд, який 

порушив провадження у справі другим, за даних обставин поновлює його й 

вирішує спір по суті.  

Аналогічне за змістом правило закріплено у ст. 19 регламенту Brusells IIbis, 

ст. 12 регламенту про справи про утримання № 4/2009, ст. 17 регламенту про 

справи про режим власності подружжя № 1103/2016 і ст. 17 регламенту про 

справи про майнові наслідки зареєстрованого партнерства № 1104/2016, і воно 

неодноразово ставало об’єктом тлумачення ECJ.  

Проаналізувавши вказані норми регламентів ЄС та позиції, висловлені ECJ 

щодо їх тлумачення, виокремимо декілька основних аспектів застосування 

інституту lis (alibi) pendens у державах ЄС. 
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По-перше, для Європейського цивільного процесу вкрай актуальною є 

проблема кваліфікації терміну «відкриття провадження у справі», яким оперує 

будь-яке правило lis (alibi) pendens. Цей термін не має єдиного уніфікованого 

визначення у світі, і це, своєю чергою, породжує проблему його кваліфікації. Так, 

відповідно до законодавства Німеччини і Великобританії, провадження 

вважається порушеним з того моменту, коли позов зареєстровано в суді; 

законодавством інших держав – наприклад, Нідерландів та Франції, передбачено, 

що справа є порушеною в суді з моменту вручення позову відповідачеві. Тому не 

дивно, що ні статтею 21 Брюссельської Конвенції 1968 р., ні статтею 11 

Брюссельської Конвенції 1998 р. не було врегульовано питання про те, коли саме 

настає момент порушення провадження у справі. Керуючись рішенням ECJ у 

справі 129/83 Zelger v Salinitri, суди держав ЄС вирішували це питання відповідно 

до внутрішнього законодавства своєї держави
315

. Європейські вчені зазначали, що 

навіть якщо й визнати такі правила справедливими й погодитися, що вони дають 

сторонам можливість вибору суду, необхідно все-таки доповнити регламенти ЄС 

визначенням цього терміну
316

. Практику застосування ст. 21 Брюссельської 

конвенції 1968 р. було враховано при підготовці нових багатосторонніх 

міжнародних договорів про міжнародну підсудність. Як наслідок, ст. 30 

Регламенту Brussels I, ст. 16 регламенту Brussels IIbis, ст. 9 регламенту про 

утримання № 4/2009, ст. 14 регламенту про справи про режим власності 

подружжя № 1103/2016 і ст. 14 регламенту про справи про майнові наслідки 

зареєстрованого партнерства № 1104/2016 усувають зазначений недолік ст. 21 

Брюссельської конвенції 1968 р. та закріплюють правило щодо визначення 

моменту відкриття провадження у справі: «Суд вважається таким, що порушив 

провадження: 1) з моменту, коли документ про ініціювання процесу подано до 

                                                           
315

 Case 129/83. Zelger v Salinitri. – Judgment of 7 June 1984 [1984], ECR 2397. 
316

 Jantera-Jareborg M. Marriage Dissolution in an Integrated Europe. The 1998 European Union 

Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Matrimonial 

Matters (Brussels II Convention) // Yearbook of Private International Law, Vol. 1 (1999). Kluwer Law 

International & Swiss Institute of Comparative Law, 1999. – P. 1-35. – P. 18; Magnus U., 

Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis Regulation. – 

SELP, 2012. – 506 p. – P. 238. 
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суду, за умови, що позивач після подання документа суду вчинив дії, необхідні 

для вручення цього документа відповідачеві; 2) якщо документ про ініціювання 

процесу має бути вручено відповідачеві до подання його суду, – з моменту, коли 

цей документ одержано службою, відповідальною за доставку документації, за 

умови, що позивач після цього вчинив дії, необхідні для подання документа до 

суду». Таким чином, для того, щоб суд вважався таким, що порушив 

провадження, позивачеві необхідно вчинити дві дії: подати позов до суду і 

вручити його копію відповідачеві.  

По-друге, так само, як і в українському, у європейському законодавстві 

важливе значення має визначення тотожності позовів як підстави виникнення 

паралельних судових процесів та проблеми lis (alibi) pendens. Враховуючи те, що 

регламентами ЄС уніфіковано у т.ч. процесуальні норми про застосування 

попередніх охоронних заходів у міжнародних сімейних справах, то особливої 

гостроти в європейському цивільному процесі набуло питання про те, як має 

розвиватися цивільний процес, якщо суд однієї із держав-членів ЄС відкрив 

провадження у справі виключно з метою застосування попередніх заходів 

забезпечення позову (на підставі ст. 20 регламенту Brussels IIbis), а суд іншої 

держави-члена ЄС згодом розпочинає процес із розгляду й вирішення спору по 

суті. Це питання стало предметом розгляду в контексті тлумачення ECJ ст. 19 

регламенту Brussels IIbis у справі C-296/10 Bianka Purrucker v. Guillermo Vallés 

Pérez 
317

. У ECJ сторонами справи було представлено дві позиції: відповідно до 
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 Case C-296/10. Bianka Purrucker v. Guillermo Vallés Pérez. – OJ of the European Union, 

9.11.2010.– E.C.R. [2010], I-11163. – Сторонами справи є громадянка Німеччини Ms Purrucker і 

громадянин Іспанії  Mr Vallés Pérez, які проживали разом в Іспанії, – батьки двох дітей-

близняток (хлопчика і дівчинки). Оскільки батьки дітей спільно проживали і Mr Vallés Pérez 

визнав своє батьківство, то, згідно із правом Іспанії, вони мають спільні права опіки над дітьми. 

Діти мають подвійне громадянство – Німеччини та Іспанії. Після того, як стосунки між 

батьками істотно погіршилися, Ms Purrucker хотіла повернутися до Німеччини разом із дітьми, 

а Mr Vallés Pérez заперечував проти цього. Як наслідок, батьки дітей (Ms Purrucker і Mr Vallés 

Pérez) стали сторонами у трьох судових процесах: I – ініційований в Іспанії Mr Vallés Pérez – 

про застосування попередніх заходів; II – ініційований у Німеччині Mr Vallés Pérez, стосується 

виконання рішення іспанського суду про застосування вказаних попередніх заходів; III – 

ініційований у Німеччині Ms Purrucker, стосується призначення опіки над двома дітьми.  
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першої, одночасне існування двох процесів – з основного спору і щодо вжиття 

попередніх охоронних заходів – не породжує проблеми lis pendens-related actions; 

відповідно до другої, – природа та підстави виникнення судового процесу не 

повинні впливати на застосування ст. 19 регламенту, оскільки в обох судових 

процесах батьки просять про визнання прав опіки і, крім того, нормами 

регламенту передбачено однаковий порядок визнання судових рішень за 

результатами вирішення справи по суті й щодо застосування попередніх 

охоронних заходів (п. 57–59). ECJ надав таке тлумачення: положення статті 19(2) 

регламенту № 2201/2003 не застосовуються у випадку, коли суд Держави-

учасниці першим розпочав провадження з метою вжиття попередніх охоронних 

заходів у порядку, передбаченому ст. 20 регламенту, а суд іншої Держави-

учасниці, який має юрисдикцію відповідно до регламенту на вирішення справи по 

суті, відкрив провадження у справі пізніше (другим) – також з метою вжиття 

таких самих заходів (чи то попередніх, чи то остаточних) (86). Таким чином, 

зупинити розгляд заяви про попередні охоронні заходи на тій підставі, що 

виключна підсудність щодо її розгляду належить суду, компетентному розглядати 

основний спір, означає неправильно тлумачити як ст. 19, так і насамперед ст. 20 

Регламенту. Як уже було зазначено вище, стаття 19 не перешкоджає ухваленню 

заходів за статтею 20 – попередні заходи і основний процес не мають однакових 

підстав».  

Не менш важливим є питання надання інформації про розпочатий судовий 

процес: хто з учасників процесу повинен доводити/спростовувати наявність 

відкритого за кордоном провадження з тотожного позову? Враховуючи принцип 

змагальності, доречно припустити, що обов’язок доведення того, що ідентичний 

позов вже знаходиться у провадженні іншого суду, покладається на ту сторону 

справи, яка заявляє про lis alibi) pendens. ECJ у згаданому рішенні по справі C-

296/10 Bianka Purrucker v. Guillermo Vallés Pérez також вказав, що інформація про 

можливість виникнення lis pendens може бути затребувана судом від сторін (п. 

81). Разом з цим, ECJ нагадує, що регламент Brussels IIbis ґрунтується у т.ч. на 

принципі судового співробітництва і взаємної довіри держав-членів ЄС, а тому 
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рекомендує суду, який відкрив провадження другим, такі варіанти процесуальних 

дій: а) звернутися із власної ініціативи до суду, який відкрив провадження 

першим; останній має підтвердити, що ним відкрито провадження, повідомити, 

чи існує загроза виникнення lis (alibi) pendens і чи підтримує він свою 

юрисдикцію з цієї справи; б) направити такий запит не безпосередньо суду, а 

через центральні органи юстиції держав; в) якщо упродовж розумного періоду 

очікування не отримано відповіді на надісланий запит і якщо інтереси дитини 

вимагають негайного вирішення справи й ухвалене рішення суду може бути 

згодом визнано в інших державах ЄС, то суд, який відкрив провадження у справі 

другим, зобов’язаний розглянути справу (п. 82).  

Передбачається, що порядок отримання інформації про паралельні судові 

процеси з міжнародних сімейних спорів істотно спроститься через запровадження 

Європейської мережі судової взаємодопомоги в цивільних і комерційних справах 

(European Judicial Network) відповідно до Рішення Ради ЄС від 28.05.2001 р. 

№ 2001/470/CE
318

. 

 

Підрозділ 3.7. Міжнародна договірна підсудність у сімейно-правових 

спорах 

 

3.7.1. Принцип диспозитивності (автономії волі сторін) у міжнародному 

цивільному процесі та його вплив на розвиток інституту міжнародної договірної 

підсудності справ, що випливають із сімейно-правових спорів 

 

Будь-яка впорядкована система правил підсудності не завжди може 

забезпечити визначення найбільш зручного місця розгляду справи – як із огляду 

на інтереси сторін спору, так і з урахуванням індивідуальних ознак певного 

спору. Аналіз правил підсудності свідчить, що визначення міжнародної 

підсудності інколи залежить від випадковості, а саме: від тієї процесуальної ролі, 
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 Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 establishing a European Judicial Network in civil 

and commercial matters // OJL 174, 27.6.2001, p. 25-31. 
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яку відіграватиме суб’єкт спірного правовідношення. Як уже було відзначено в 

попередніх главах, дуже часто визначення міжнародної підсудності ускладнено 

проблемою правильної кваліфікації доміцилію/звичайного місця проживання 

відповідача чи позивача. Правило міжнародної загальної підсудності, що зазвичай 

встановлюється за доміцилієм відповідача й більшою мірою відповідає саме його 

інтересам, доповнюється правилами міжнародної спеціальної підсудності, які, 

навпаки, захищають процесуальні інтереси позивача й дозволяють йому обрати 

суд іншої держави замість держави доміцилію відповідача. Таким чином, 

створюються умови для більш гнучкого вирішення питання про місце судового 

провадження, з урахуванням особливостей конкретної справи. Проте й ці правила 

не завжди дозволяють сторонам доволі чітко передбачити, де буде розглядатися 

спір, який виник чи може виникнути з їхнього правовідношення. Імовірно, 

найбільш адекватне вирішення цього питання може надати пророгаційна угода
319

, 

адже вона дозволяє сторонам змінити диспозитивні приписи щодо судової 

юрисдикції, дає можливість як обрати той суд, котрий є найбільш зручним для 

обох сторін спору, так і обмежити чи повністю усунути ймовірність розгляду 

спору в судах інших держав. Інститут міжнародної договірної підсудності є 

проявом принципів, які покладено в основу сучасного міжнародного цивільного 

процесу, – диспозитивності (автономії волі сторін) та ефективності засобів 

правового захисту. Суть останніх лаконічно можна викласти таким чином: 

суб’єкти приватного правовідношення мають право самостійно, на власний 

розсуд, визначити, суд якої держави є компетентним вирішувати їхній спір, і, 

відповідно, мають право змінити за взаємною домовленістю встановлену 

законодавством загальну чи альтернативну підсудність. Такий порядок правового 

регулювання видається логічним і доречним, адже розмежування компетенції 

                                                           
319

 У юридичній літературі пророгаційна угода визначається як угода, що “обумовлює, до якого 

суду сторона, котра вважає, що її право порушено, має звернутися по захист”, як угода, яка 

“встановлює вибір підсудності”, як угода, що “застосовується у зовнішній торгівлі з метою 

встановлення підсудності спорів, які виникають із зовнішньоторговельних угод, суду певної 

держави, з відповідним виключенням компетенції судових установ іншої держави”, як "угода, 

яка змінює підсудність спору, наскільки це допускається процесуальним законодавством".  
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судів у цивільних справах у більшості випадків здійснюється саме задля самих 

сторін справи.  

Так склалося, що зміст принципу автономії волі сторін більш повно розкрито 

в наукових працях, присвячених lex voluntatis як колізійній прив’язці
320

. Це 

пояснюється насамперед тим, що сам принцип автономії волі значно раніше посів 

важливе місце в регулюванні матеріальних приватних відносин і його поширення 

на міжнародний цивільний процес – явище доволі нове. Тому не дивно, що 

нерідко зміст і обсяг дії принципу автономії волі сторін у міжнародному 

цивільному процесі розкривається в порівняльно-правовому аспекті з дією 

автономії волі сторін у міжнародному договірному праві. Наприклад, німецький 

правознавець Х. Шак вказує, що «у той час, як у матеріальному праві переважає 

принцип приватної автономії й у міжнародному договірному праві визнається 

автономія сторін, у рамках судового провадження диспозитивність у діях 

учасників процесу допускається обмежено … Так, сторони справи принципово не 

можуть надавати судді приписи про те, як він зобов’язаний вести провадження, 

але лише в межах, встановлених lex fori, cторони можуть впливати на 

процесуальне право, як, наприклад, на підсудність спору певному суду шляхом 

укладення угоди про підсудність»
321

. Інший правознавець – англійський вчений 

Р.Фентіман, стверджує, що принцип автономії волі сторін передбачає, що 

«сторони є вільними не лише у погодженні права, яким регулюватиметься їхній 

контракт, але й у тому, яким чином і ким будуть вирішуватися спори», і робить 

висновок про те, що сьогодні принцип автономії волі сторін відіграє 

фундаментальну роль у вирішенні міжнародних спорів, і питання уніфікації 

юрисдикційних правил набуває значення лише в тому випадку, коли сторони не 
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 Наприклад, у сучасній вітчизняній науці варто виділити такі праці: Кисіль В.І. Міжнародне 

приватне право: питання кодифікації. – К.: Україна, 2000; Довгерт А.С. Передмова. – 

Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / За ред. доктора 

юридичних наук, проф. А.Довгерта. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 430 с. – С. 279. 
321

 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – C. 22. 
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погодили між собою (або погодили це, уклавши недійсну угоду), як і де їхні 

спори будуть вирішуватися
322

. 

У вітчизняній правовій науці принцип автономії волі в міжнародному 

цивільному процесі ще мало досліджено. Особливу увагу аналізу положень 

Гаазької конвенції щодо угод про вибір суду 2005 р. приділено в монографії 

Г.А. Цірата 
323

. Водночас є багато наукових праць, присвячених диспозитивності 

як принципу внутрішнього цивільного процесу України. Одним із останніх 

фундаментальних досліджень цього питання є праця Г.П. Тимченко «Принципи 

цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку», у якій у тому числі 

проаналізовано декілька десятків вітчизняних та іноземних наукових праць про 

суть диспозитивності у процесуальному праві. Зокрема, до змісту 

диспозитивності в рамках внутрішнього цивільного процесу включається також 

«право заінтересованої особи у разі спору добиватися захисту або відмовитися від 

нього, а також її право вибору форми захисту в передбачених законом межах, 

свободи вибору варіанта одержання захисту порушеного права та свободу 

розсуду сторони у виборі варіантів поведінки у процесі захисту права»
324

. Як 

бачимо, у переліку цих прав не згадується безпосередньо право на вибір 

підсудності.  

Встановлення принципу автономії волі сторін у міжнародному цивільному 

процесі є прикметною ознакою більшості міжнародних правових документів, які 

наразі уніфікують його норми. Так, Принципи Міжнародного цивільного процесу 

ALI/UNIDROIT регулюють питання міжнародної підсудності у 

Принципі 2. «Юрисдикція стосовно сторін» і в якості першого правила 

закріплюють таке: «юрисдикція стосовно сторін може здійснюватися за наявності 

згоди сторін підпорядкувати спір суду з урахуванням обмежень за правом суду чи 
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 Fentiman R. International Commercial Litigation. – Oxford University Press, 2010 – – 832 p. – 

P. 7. 
323

 Цірат Г.А. «Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-

правової уніфікації». – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2013. – 482 с. – С. 247-259. 
324

 Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку: 

Монографія. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 412 с. – С. 206-208. 
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за міжнародним договором»
325

. Отже, у якості загального сформульовано правило 

про те, що суд здійснює свою юрисдикцію за згодою сторін; виняток становлять 

обмеження, визначені правом суду (lex fori) і міжнародними договорами. 

На особливу увагу заслуговує остання укладена в наш час систематизація 

принципів у сфері міжнародного цивільного процесу – Керівні принципи 

регулювання вирішення спору (GRDR), підготовлені експертною групою під 

керівництвом професорів Інституту Макса Планка з порівняльного та 

міжнародного приватного права Хазель Генн та Рейнхард Грегер
326

. Перша група 

Керівних принципів має назву «Механізми вирішення спору» і розпочинається з 

принципу «A) Вибір процедури», який передбачає: «регулювання вирішення 

спору має розпочинатися зі сторін і бути сфокусованим на сторонах. Зазвичай 

саме сторони, а не держава мають обирати механізм вирішення спору (принцип 

самостійного визначення або вибору процесу сторонами)…». У цьому принципі 

не згадується безпосередньо пророгаційна угода, принцип сформульовано 

ширше, адже йдеться про те, що сторони можуть обирати на власний розсуд 

конкретний механізм вирішення спору (це може бути державний суд, медіація, 

перемир’я¸ консультація і т.д.). По-друге, у цьому принципі закріплено ще одну 

важливу тезу, котра має бути покладена в основу будь-якої системи правил 

міжнародної підсудності цивільних справ: при формулюванні правил про 

механізми вирішення приватних спорів мають враховуватися насамперед 

інтереси сторін.  

 

 

 

                                                           
325

 ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure as adopted and promulgated by the 

American Law Institute at Washington, D.C., U.S.A. May 2004 and by UNIDROIT at Rome, Italy 

April 2004. - Cambridge University Press, 2006. – 177 p. – P. 18. 
326

 Steffek F., Unberath H., Hazel Genn H., Greger R. and Menkel-Meadow C. Regulating Dispute 

Resolution. ADR and Acess to Justice at the Crossroads. – Oxford and Portland, Oregon 2013. – 

454 p. 
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3.7.2. Стан уніфікації норм міжнародної договірної підсудності справ, що 

випливають із сімейно-правових спорів 

 

Міжнародна договірна підсудність підпорядкована тій самій системі джерел, 

що й міжнародна підсудність в цілому, а саме: міжнародним правовим актам та 

внутрішньому законодавству відповідної держави. І хоча, як засвідчує історія 

міжнародного приватного права, процес уніфікації норм міжнародної підсудності 

є вкрай складним, однак саме міжнародні договори є найкращим способом 

правового регулювання всіх основних аспектів пророгаційної угоди: умов її 

дійсності, правових наслідків, визнання та виконання рішення, ухваленого 

обраним сторонами справи судом. Регулювання вказаних питань внутрішнім 

правом держави неминуче призводить до того, що дійсність однієї й тієї самої 

пророгаційної угоди може бути по-різному оцінено в різних правових системах. 

Сьогодні норми міжнародної договірної підсудності успішно уніфіковано в 

декількох багатосторонніх міжнародних правових актах. Слід зазначити, що 

предметна сфера більшості з них поширюється на цивільні і торговельні справи: у 

одних правових актах це правило про предметну сферу застосування 

сформульовано як імперативний категоричний припис, у інших – як загальне 

правило, що допускає винятки. Так, предметна сфера регламент Brussels I до 

набуття чинності регламентом про утримання № 4/2009 поширювалася лише на 

один вид спорів, що випливають із сімейних відносин: спори між подружжям про 

стягнення аліментів. Аналогічно врегульовано предметну сферу застосування 

конвенції Лугано 2007 р. Гаазька конвенція щодо угод про вибір суду 2005 р., 

згідно зі ст. 2 (ч. 2), не застосовується до справ про аліментні зобов’язання та 

інших сімейних справ, у т.ч. справ у спорах про майно подружжя, зобов’язання, 

що випливають зі шлюбу чи подібних відносин. Отже, найперші міжнародні 

правові акти, якими успішно уніфіковано норми міжнародної договірної 

підсудності, застосовуються до цивільних і торговельних (комерційних) справ, 

тобто до тих категорій справ, у яких укладення пророгаційної угоди є усталеною 

практикою. Як наслідок, у юридичній літературі упродовж тривалого часу 
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питання міжнародної договірної підсудності розглядалися виключно у прив’язці 

до комерційних договорів. Наприклад, зазначалося, що «сторони комерційного 

договору можуть за взаємною згодою визначити певний суд або суди конкретної 

держави, які матимуть юрисдикцію стосовно будь-яких спорів, що можуть 

виникнути у зв’язку із договором між його сторонами. Такі види умов відомі як 

умови про вибір суду і часто включаються до страхових договорів, міжнародних 

дистриб’юторських договорів, договорів позики, договорів поруки та 

міжнародних комерційних угод»
327

. Що ж стосується можливості застосування 

автономії волі сторін у сімейно-правових спорах, то її розвиток стримувався 

передусім через те, що в більшості країн світу сімейні відносини регулюються не 

стільки диспозитивними, скільки імперативними нормами, і автономія волі як 

принцип регулювання сімейних відносин є припустимою лише за умови 

дотримання певних суворих вимог.  

Разом з тим, аналіз універсальних і регіональних угод, що були укладені у 

сфері міжнародного сімейного права та міжнародного цивільного процесу 

упродовж останнього десятиліття, чітко засвідчує тенденцію до поширення 

принципу автономії волі сторін – для врегулювання як матеріальних сімейних 

відносин з «іноземним» елементом, так і процесуальних питань, пов’язаних із 

вирішенням спорів, що випливають з таких відносин
328

. Досвід уніфікаційної 

роботи Гаазької Конференції з міжнародного приватного права та ЄС доводить, 

що в силу специфіки міжнародних сімейних спорів процесуальні питання, 

пов’язані з їх вирішенням, доречніше врегульовувати окремими правовими 

актами. Так, Гаазька конвенція про батьківську відповідальність 1996 р. (ст. 10) і 

регламент Brussels IIbis (ст. 12) містять уніфіковану норму міжнародної 

                                                           
327

 De Bruin B.L., Smith M. Transnational Litigation. Jurisdiction and Procedure. – Thomson Round 

Hall, 2008. – 664 p. – P. 10. 
328

 Chernyak Yuliya. Prorogation of Jurisdictionin Family-Law Matters: Analysis of Current National 

Legislation and International Treaties of Ukraine. – Mykolas Romeris University, 2014. 

JURISPRUDENCE. 2014, 21(4), p. 1101–1116; Черняк Ю. В. Міжнародна договірна підсудність 

сімейно-правових спорів: допустимість і проблеми правового регулювання. Нариси з 

міжнародного приватного права. Вип. 4 / за ред. А. С. Довгерта, О. М. Бірюкова. К.: Алерта, 

2016. 200 с. – С. 182-199. 
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договірної підсудності у справах про вжиття заходів захисту особи чи майна 

дитини. Гаазька конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших 

видів сімейного утримання 2007 р. (ст. 20) і регламент № 4/2009 (ст. 4) 

передбачають можливість пророгаційної угоди у справах про аліменти. Аналіз 

указаних міжнародних правових актів дає змогу виокремити три варіанти 

міжнародної договірної підсудності в сімейно-правових спорах. Перший – 

«підсудність, що ґрунтується на беззаперечному вступі відповідача у процес». 

Другий – «підсудність, прийнята сторонами справи явно або іншим чином у 

недвозначний спосіб». Третій – «підсудність, заснована на письмовій угоді сторін 

про юрисдикцію». Розглянемо докладніше особливості регулювання кожного з 

цих варіантів міжнародної договірної підсудності.  

 

3.7.3. Підсудність, що ґрунтується на беззаперечному вступі відповідача у 

процес 

 

Це особлива форма договірної підсудності, адже йдеться про окремий вид 

пророгаційної угоди – про так звану мовчазну угоду сторін про підсудність 

справи, коли позивач подає позов у державі, із якою наразі ні він, ні відповідач не 

пов’язані місцем проживання, а відповідач вступає у процес і при цьому не 

висуває заперечень щодо підсудності. Як зазначив ECJ, даючи тлумачення ст. 18 

Брюcсельської конвенції 1968 р., «у цьому випадку згода обох сторін передати на 

вирішення певного суду їхній спір припускається з огляду на поведінку сторін – 

якщо позивач подає позов до суду, а відповідач з’являється у цьому суді й не 

оспорює юрисдикцію суду, то презюмується, що обидві сторони справи уклали 

угоду про передачу спору на розгляд цього суду»
329

. 

Цей вид міжнародної договірної підсудності передбачено у Гаазькій 

конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного 

утримання 2007 (ст. 20, ч.1, п. b): рішення, винесене в одній Договірній державі, 

визнається та виконується в інших Договірних державах, якщо відповідач 

                                                           
329

 Case 48/84. Spitzley v. Sommer, judgment of 7 March 1985 // ECR [1985]. – Page 00787. 
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прийняв юрисдикцію, висловивши це або захищаючись по суті справи, не 

заперечуючи проти юрисдикції за першої можливої нагоди. Гаазька Конвенція 

2007 р. запозичила це правило з Гаазької конвенції про визнання й виконання 

рішень стосовно зобов’язань про утримання 1973 р.(ст. 7, ч. 3), але уточнила 

процесуальний строк, у межах якого відповідач може подати заперечення проти 

юрисдикції, – «за першої можливої нагоди». Регламент ЄС про утримання 

№ 4/2009 також визнає це правило, вказуючи у статті 5, що крім тих випадків, 

коли підсудність визначається виходячи із інших положень Регламенту, суд 

Держави-учасниці, у якому з’явився відповідач, має юрисдикцію, однак це 

правило не застосовується тоді, коли явку вчинено виключно задля оспорювання 

юрисдикції. 

Таким чином, підсудність може бути оспорена на ранніх стадіях цивільного 

процесу – до подання аргументів, які стосуються суті справи і спрямовані проти 

матеріально-правових підстав позову про стягнення аліментів (наприклад, 

заперечення факту існування родинних відносин і, відповідно, обов’язку 

утримання або відкидання факту потреби матеріальної допомоги 

(непрацездатності) позивача як передумови стягнення аліментів на його користь з 

відповідача). Разом з тим, відповідач може подавати в суді процесуально-правові 

заперечення, – наприклад, заявляти відвід судді або клопотати про необхідність 

проведення перемовин щодо укладення мирової угоди (яка, до речі, 

передбачається і Гаазькою конвенцією 2007 р. і регламентом № 4/2009). У цьому 

випадку дискусійним є питання про те, чи має право відповідач надалі заявляти 

про непідсудність справи.  

Вважаємо, що вказані вище правові норми, котрі встановлюють такий 

різновид міжнародної договірної підсудності як беззаперечний вступ відповідача 

у процес, покладають додаткові обов’язки на адвоката відповідача. Ці обов’язки 

адвоката полягають у тому, щоб визначити, з урахуванням обставин справи, чи 

відповідає інтересам його клієнта прийняття підсудності, обраної позивачем, і 

також роз’яснити, які процесуальні дії мають бути вчинені відповідачем для 
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прийняття чи для відхилення цієї підсудності, а також того, які процесуальні 

наслідки такі дії можуть мати.  

Беззаперечний вступ відповідача у процес як різновид міжнародної 

підсудності договірної передбачено також у Договорі між Україною та 

Об’єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у цивільних 

та кримінальних справах: «у справах, які не пов’язані із нерухомим майном, суди 

Сторони мають юрисдикцію у т.ч. випадку, коли відповідач у будь-якій формі 

прийняв юрисдикцію суду» (ст.18, ч.2, п. e)).  

 

3.7.4. Підсудність, прийнята подружжям – батьками дитини «явно або 

іншим чином у недвозначний спосіб» 

 

Саме такий варіант міжнародної договірної підсудності встановлено у праві 

ЄС для справ, які стосуються батьківської відповідальності, – зокрема, справ 

щодо права опіки, про визначення місця проживання дитини, про участь у 

вихованні дитини (ст. 12 (ч. 3) регламенту Brussels IIbis): суди держави-учасниці 

також мають юрисдикцію у справах, що стосуються батьківської 

відповідальності, якщо: (а) дитина має тісний зв’язок із державою-учасницею, 

зокрема за тією обставиною, що один із носіїв батьківської відповідальності має 

звичайне місце проживання в цій державі-учасниці або що дитина є 

громадянином цієї держави-учасниці; (b) юрисдикція цих судів прийнята явно або 

іншим чином у недвозначний спосіб всіма сторонами справи на момент початку 

розгляду судом справи по суті, і така юрисдикція відповідає найкращим інтересам 

дитини.  

Вказане положення є новелою міжнародного цивільного процесу. Гаазька 

конвенція 1996 р., що має схожу із регламентом Brussels IIbis предметну сферу 

застосування, не містить аналогічного правила. Порівняно з чинними Гаазькими 

конвенціями та внутрішнім законодавством європейських держав, регламент 

Brussels IIbis у ст. 12(ч.3) суттєво розширює можливості подружжя–батьків 

дитини обрати юрисдикцію для вирішення їхнього спору стосовно дитини. За 
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цією нормою їм дозволено обрати суд будь-якої держави-члена ЄС за умови 

дотримання декількох застережень, а саме: щоб дитина мала тісний зв’язок із 

цією державою і щоб обрана юрисдикція відповідала інтересам дитини.  

Основна ідея запровадження автономії волі для цих справ – це заохочення 

батьків дитини, які є сторонами сімейного спору, до його мирного врегулювання. 

З цього приводу Комісія ЄС зазначила, що рішення щодо угоди про вибір 

юрисдикції має за мету заохочувати носіїв батьківської відповідальності до 

досягнення домовленості, навіть якщо така домовленість стосується лише суду, 

який буде слухати справу, у той час як саме суд повинен встановити, що надана 

йому юрисдикція відповідає найвищим інтересам дитини»
330

. 

Як і попередній варіант міжнародної договірної підсудності, «підсудність, 

прийнята сторонами справи явно або іншим чином у недвозначний спосіб» має 

низку процесуальних особливостей і передбачає дотримання декількох умов для 

її правильного застосування: 

I – існує тісний зв’язок між дитиною й державою суду. У самій нормі 

наводиться приклад можливих проявів такого зв’язку. Так, тісний зв’язок може 

полягати в тому, що саме держава суду є звичайним місцем проживання суб’єктів 

батьківської відповідальності або державою громадянства дитини. Однак 

виходячи з тлумачення п. а) ч. 3 ст. 12 регламенту Brussels IIbis, цей тісний 

зв’язок може підтверджуватися й іншими обставинами;  

II – сторони справи (а ними є носії батьківської відповідальності) мають 

підтримати таку підсудність; форма підтримки – «явно, у недвозначний спосіб»; 

момент вираження згоди на підсудність – на момент початку розгляду справи;  

III – така підсудність має відповідати найвищим інтересам дитини. 

З аналізу норми ст. 12 (ч.3) регламенту Brussels IIbis вбачається, що вона має 

чимало спільного з нормою ст. 15 регламенту, що має назву «Передача справи до 

більш зручного суду». Обидві норми є винятками із правила міжнародної 
                                                           
330

 Proposal for a Council Regulation concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of 
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загальної підсудності, за яким сімейно-правовий спір, що стосується дитини, має 

розглядатися судом держави звичайного місця проживання дитини. Також обидві 

норми дають правову можливість батькам – сторонам справи обрати суд, який є 

зручним для розгляду справи, але за умови відповідності такого вибору інтересам 

дитини. Проте різним є алгоритм дій з боку учасників цивільного процесу, що 

мають бути вчинені в разі застосування кожної із цих норм. На відміну від ст. 15, 

при пророгації за ст. 12 (ч. 3) не застосовується інститут судового 

співробітництва. Обидві норми обґрунтовують можливість застосування 

юрисдикції такими критеріями, що «юрисдикція має тісний зв’язок із дитиною» і 

«юрисдикція відповідає найкращим інтересам дитини». Норма ст. 15 регламенту 

містить чіткий вичерпний перелік випадків, коли суд держави вважається таким, 

що має тісний зв’язок із дитиною (держава суду є місцем звичайного проживання 

дитини, державою громадянства дитини, місцем звичайного проживання батьків 

дитини, місцем знаходження майна дитини). Норма ж ст. 12(ч. 3) регламенту, як 

уже зазначалося вище, перелік проявів такого тісного зв’язку залишає відкритим, 

тобто по суті будь-який зв’язок може бути визнано судом «тісним». Раціональною 

є думка коментаторів регламенту Brussels IIbis про те, що «потрібно дочекатися 

серйозної судової практики із застосування цієї норми, а тому, імовірно, у 

найближчому майбутньому ECJ роз’яснить, як варто розуміти «тісний зв’язок»
331

. 

Щодо вимоги про те, що «юрисдикція має відповідати найкращим інтересам 

дитини», то вона є спільною для обох норм регламенту – і ст. 12 (ч. 3), і ст. 15. У 

обох випадках тягар перевірки юрисдикції на «відповідність інтересам дитини», а 

також з’ясування та оцінка з урахуванням кожної конкретної справи такого 

критерію як «наявність тісного зв’язку між дитиною і державою суду» 

покладаються на суд. Суд може дійти висновку, що незважаючи на те, що дитина 

має тісний зв’язок із його державою, не є доцільним здійснювати таку 

юрисдикцію, виходячи із інтересів дитини.  
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За регламентом Brussels IIbis (ч. 1 ст. 12), окремо під «пророгацію 

юрисдикції» підпадає також ситуація, коли суду держави-учасниці, який має 

юрисдикцію у справі про розлучення, сепарацію чи визнання шлюбу недійсним, 

підсудна також справа стосовно батьківської відповідальності, якщо справи є 

пов’язаними, і за таких умов: а) принаймні один з подружжя має батьківську 

відповідальність щодо дитини; б) юрисдикція суду була прийнята – явно або 

іншим чином у недвозначний спосіб – подружжям і суб’єктами батьківської 

відповідальності на момент початку розгляду судом справи по суті і така 

підсудність відповідає найвищим інтересам дитини. Схожа за змістом норма 

міститься у статті 10 Гаазької конвенції 1996 р.  

Хоча вказане вище правило підсудності викладене у ст. 12, що має назву 

«Пророгація юрисдикції», насправді воно поєднує в собі елементи двох видів 

підсудності – і договірної, і підсудності «за зв’язком справ» (forum connexitatis). 

До речі, у наукових публікаціях авторів держав-учасниць регламенту як основний 

і найважливіший аргумент на користь наділення суду, який вирішує справу про 

розлучення батьків дитини, повноваженнями розглядати також справу про 

батьківську відповідальність, називається принцип процесуальної економії, який 

є правовою основою правила forum connexitatis
332

. Стосовно міжнародної 

підсудності, встановленої ч. 1 ст. 12 регламенту Brussels IIbis, застосовано також 

термін «підсудність однієї зупинки» («one-stop» jurisdiction), суть якого полягає в 

тому, що ця підсудність дозволяє визнати суд компетентним приймати рішення з 

усіх питань, які стосуються сімейного спору, у тому числі й у тих випадках, коли 

діти мають місце проживання в різних державах
333

. 

Дискусія щодо доцільності та справедливості визначення міжнародної 

підсудності справ про батьківську відповідальність за підсудністю пов’язаних з 

ними справ про розлучення (сепарації, визнання недійсним шлюбу батьків) 
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точиться також у зв’язку зі ст. 10 Гаазької конвенції 1996 р. Відповідно до першої 

позиції, не варто послаблювати принцип юрисдикції, заснований на звичайному 

місці проживання дитини, уповноважуючи суди, у провадженні яких перебуває 

справа про розлучення батьків дитини, також вживати заходів із захисту щодо 

дитини, оскільки юрисдикція таких судів зазвичай має дуже слабкий зв’язок із 

дитиною. Разом з тим, найбільш вагомим аргументом на захист ст. 10 Гаазької 

конвенції 1996 р. є те, що, розглядаючи позов про розірвання шлюбу, суд 

всебічно досліджуватиме подружнє життя батьків, а отже, може найкращим 

чином з’ясувати ставлення кожного з батьків до дитини. Крім того, наразі 

положення Гаазької конвенції 1996 р. аналізуються вже з урахуванням положень 

регламенту Brussels IIbis і підкреслюється, зокрема, те, що відсутність правила 

статті 10 Гаазької конвенції 1996 р. породжувала б серйозну невідповідність між 

конвенцією та регламентом. 

Загалом зміст ст. 10 Гаазької конвенції 1996 р. і ч. 1 ст. 12 регламенту 

збігається, хоча є й певні відмінності. Так, Регламент Brussels IIbis, на відміну від 

Гаазької конвенції 1996 р., містить уніфіковані норми міжнародної підсудності не 

лише зі справ про батьківську відповідальність, але й про розірвання шлюбу 

(встановлення режиму окремого проживання, визнання шлюбу недійсним). Крім 

того, Гаазька конвенція 1996 р. містить застереження, яке є важливим для 

України як держави-учасниці, проте у регламенті Brussels IIbis його немає: така 

підсудність визнається лише, якщо це передбачено законодавством держави-

учасниці. Це означає, що з погляду конвенції питання визначення підсудності 

справ про розлучення і можливість розгляду тим самим судом справи про 

батьківську відповідальність віднесено на розсуд внутрішнього національного 

законодавства кожної держави-учасниці. Внутрішнє законодавство України 

(зокрема, ЦПК і СК України) не містять конкретної норми про таку підсудність. 

Однак відповідно до Постанови Пленуму ВСУ від 21.12.2007 № 11 «Про 

практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на 

шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна 

подружжя» (п. 14, абз. 1), «у випадку коли при розірванні шлюбу в судовому 
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порядку встановлено, що подружжя не досягло згоди про те, з ким із них будуть 

проживати неповнолітні діти, про порядок та розмір виплати коштів на 

утримання дітей, дружини (чоловіка), а також про поділ спільного майна 

подружжя, або буде встановлено, що такої згоди досягнуто, але вона порушує 

інтереси дітей чи одного з подружжя, суд вирішує зазначені питання по суті 

одночасно з вимогою про розірвання шлюбу з дотриманням закону, який  

регулює ці правовідносини». Отже, ВСУ України допускав об’єднання в одне 

провадження справи про розірвання шлюбу та справи про визначення місця 

проживання дитини подружжя, що розлучається
334

. У випадку, коли спір щодо 

місця проживання дитини кваліфікується як міжнародний сімейний спір і 

підпадає під сферу дії Гаазької конвенції 1996 р., потрібно врахувати те, що, як 

випливає зі змісту ст. 10 Гаазької конвенції 1996 р. і ч. 1 ст. 12 регламенту, 

підсудність справи про розірвання шлюбу між батьками дитини (про визнання 

його недійсним чи про встановлення режиму сепарації) не може автоматично 

визначати і підсудність справи по спору щодо самої дитини. Обидві норми 

встановлюють низку умов, за яких ця підсудність може бути застосована. 

Зокрема, юрисдикція суду, у провадженні якого перебуває справа про розлучення, 

на вжиття заходів захисту особи чи майна дитини (вирішення справи про 

батьківську відповідальність) повинна бути прийнята батьками, а також будь-

якою іншою особою, яка має батьківську відповідальність стосовно дитини. Ця 

умова і є підставою для того, щоб відносити таку підсудність до категорії 

договірної. Регламент Brussels IIbis уточнює спосіб і час прийняття юрисдикції – 

«юрисдикцію суду прийнято, явно або іншим чином у недвозначний спосіб, 

подружжям і носіями батьківської відповідальності, на момент початку розгляду 

справи».  

Важливим є те, що за змістом норм обох міжнародних правових актів зміст 

угоди, що укладається подружжям (батьками дитини) та іншими особами, які 
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мають батьківську відповідальність, є обмеженим: ідеться про згоду лише в 

питанні юрисдикції, тобто про те, що справа про батьківську відповідальність 

заслуховуватиметься тим самим судом, який розглядає справу про розлучення; 

усі інші умови спору – за межами цієї угоди.  

Зазначимо, що обидві норми, які аналізуються, обмежують можливість 

укладення такої угоди про юрисдикцію певним процесуальним строком: 

повноваження суду вживати заходів для захисту дитини припиняються щойно 

рішення про задоволення або про відмову в задоволенні заяви про розірвання 

шлюбу (окреме проживання подружжя чи визнання шлюбу недійсним) стало 

остаточним або провадження у справі закрито. Це правило потрібно також 

оцінювати з позиції принципу процесуальної економії. Як зазначалося вище, ідея 

об’єднання юрисдикції суду полягала в тому, що суд, у провадженні якого 

знаходиться справа про розлучення, має можливість оцінити всю ситуацію і саме 

тому може розглядати і питання про батьківську відповідальність. Однак такі 

передумови втрачають свою переконливість після того, як рішення у справі про 

розлучення вже ухвалено і воно набуло законної сили. Необхідно, щоб така 

підсудність відповідала найвищим інтересам дитини. Ця обставина 

встановлюється виключно судом, у провадженні якого перебуває справа про 

розлучення (сепарацію, визнання шлюбу недійсним). Звичайно, важко уявити 

ситуацію, за якої наявні всі інші умови, необхідні для застосування ст. 10 Гаазької 

конвенції 1996 р. (ст. 12 (ч. 1) регламенту Brussels IIbis), а суд, незважаючи на це, 

відмовляє у прийнятті своєї юрисдикції щодо справи про батьківську 

відповідальність. Однак, як указують коментатори регламенту, майбутня судова 

практика, швидше за все, надасть декілька прикладів, коли найвищі інтереси 

дитини, згідно із тлумаченням суду, що розглядає справу про розлучення, 

змушують суд відмовитися від здійснення юрисдикції у справі про батьківську 

відповідальність
335

. 

                                                           
335

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 153. 
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Узагалі вимога відповідності юрисдикції суду найвищим інтересам дитини є 

спільною для обох видів пророгації підсудності, що передбачені ч. 1 і ч. 3 ст. 12 

регламенту Brussels IIbis. Проте у випадку ч. 3 ст. 12 перевірка обраної сторонами 

спору юрисдикції на відповідність «найвищим інтересам дитини» є важливішою. 

Адже поширення юрисдикції у справах про розлучення на справи щодо дитини, 

батьки якої розлучаються, видається логічним і безсумнівним, а тому важко 

уявити справи, у яких здійснення такої юрисдикції не відповідатиме інтересам 

дитини. Правило ж юрисдикції, передбачене ч. 3 ст. 12 регламенту, – інше, 

оскільки передбачає можливість наділення юрисдикцією суду будь-якої держави, 

без застосування принципу процесуальної економії. Тому в цьому випадку 

використання права суду відмовитися від слухання справи відіграватиме важливу 

роль, так само як і у випадку forum non conveniens. Суд може дійти висновку, що, 

незважаючи на те, що дитина має тісний зв’язок із державою суду, тим не менше 

не є розумним здійснювати таку юрисдикцію, виходячи з інтересів дитини.  

Важливе значення для правильного тлумачення правила міжнародної 

підсудності, про яке йдеться, має Рішення ECJ від 21.10.2015 у справі Vasilka 

Ivanova Gogova v Ilia Dimitrov Iliev. Обставини справи такі: спір виник між 

подружжям–громадянами Болгарії щодо їхньої дитини десяти років, яка також 

мала болгарське громадянство. Батьки дитини проживали окремо, дитина – разом 

із матір’ю в Італії, у м. Мілан. Мати хотіла поновити паспорт дитини, строк дії 

якого закінчився 5 квітня 2012 р., з метою здійснення туристичної подорожі до 

Болгарії. Відповідно до права Болгарії рішення про подорож із малолітньою 

дитиною та отримання паспорту дитини приймаються за взаємною згодою 

батьків. Однак батько дитини відмовився вирішувати це питання, і тому мати 

звернулася до районного суду м. Петріх (Болгарія) із заявою, у якій просила 

надати дозвіл на подорож дитини до Болгарії та на отримання дитиною паспорта 

за відсутності згоди батька. Оскільки документи про ініціювання судового 

процесу не вдалося вручити відповідачеві – батькові дитини (він був відсутній за 

місцем проживання), то суд, керуючись ст. 47 (6) ЦПК Болгарії, призначив його 

законного представника. Останній вступив у процес, не заперечував проти 
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юрисдикції судів Болгарії і вказав, що спір вирішується відповідно до найвищих 

інтересів дитини. Рішенням районного суду м. Петріх (Болгарія), ухваленим 

відповідно до ст. 127a Сімейного кодексу Болгарії, постановлено, що заява 

стосується питання батьківської відповідальності в розумінні статті 8 Регламенту 

№ 2201/2003, і, оскільки звичайне місце проживання дитини знаходиться в Італії, 

то суди Болгарії не мають юрисдикції з цього питання. На цій підставі 

провадження у справі було закрито. Позивачка оскаржувала це рішення в 

апеляційному та касаційному порядку. Верховний Касаційний суд Болгарії 

звернувся до ECJ щодо тлумачення ст. 12(1)(b) регламенту Brussels IIbis і 

поставив питання: «чи має місце у розумінні статті 12(1)(b) Регламенту 

№ 2201/2003 пророгаційна угода, якщо підсудність суду не була оспорена 

представником відповідача; при цьому представник був не уповноважений 

відповідачем, а призначений судом, внаслідок складнощів повідомити 

відповідача про судовий процес?». ECJ надав негативну відповідь на поставлене 

питання, обґрунтувавши її так:  

– як випливає з п. 12 преамбули, підстава юрисдикції, передбачена ст. 12(3), 

становить виняток із принципу близькості суду до дитини, згідно з яким 

найпершою підставою для визначення підсудності справ про батьківську 

відповідальність є місце проживання дитини; 

– виняток, передбачений ст. 12(3) регламенту, є проявом автономії волі 

сторін у справах про батьківську відповідальність. Тому потрібно чітко 

дотримуватися правила про те, що підсудність суду, який вже відкрив 

провадження у справі, має бути однозначно підтримана всіма сторонами спору;  

– погодження підсудності передбачає, що відповідач повинен принаймні 

знати про те, що в цьому суді ініційовано процес. Отже, не можна вважати, що 

відсутній у суді відповідач, якому не було вручено документ про ініціювання 

судового процесу, погоджується з підсудністю;  

– висновків про позицію відповідача щодо підсудності не може бути 

зроблено виходячи з поведінки його законного представника, призначеного 

судом. Оскільки представник не спілкувався з відповідачем, то він не міг 
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отримати від нього інформацію про прийняття чи заперечення підсудності цього 

суду; 

– ніщо не перешкоджає позивачці за обставин, що склалися, отримати судове 

рішення, можливо, навіть у заочному судовому засіданні, у суді Держави-

учасниці звичайного місця проживання дитини на підставі ст. 8 регламенту. Тому 

вказане вище тлумачення ст. 12 (3) регламенту жодним чином не обмежує її 

право на судовий захист і не порушує принципів правової визначеності й 

доступності правосуддя
336

.  

 

3.7.5. Підсудність, що ґрунтується на письмовій угоді сторін про 

юрисдикцію 

 

Внутрішнє законодавство більшості держав світу містить імперативну 

норму, відповідно до якої пророгаційна угода у сфері міжнародного обігу 

укладається виключно у письмовій формі. У Європейському цивільному процесі 

це правило було вперше викладено у ст. 17 Брюссельської конвенції 1968 р., 

пізніше – у ст. 23 регламенту Brussels I. Це правило є доцільним із суто 

практичної точки зору, адже саме за наявності письмового документа, у якому 

викладено пророгаційну угоду, суд, до якого подано позов, може переконатися в 

тому, що сторони дійсно дійшли обопільної беззаперечної згоди щодо 

підсудності. Одна з цілей встановлення таких формальних вимог полягає «у 

забезпеченні правової визначеності»
337

 та «гарантуванні того, що згода 

(домовленість) сторін про вибір суду є безспірною, чітко вираженою і 

закріпленою»
338

. 

                                                           
336

 Case C-215/15. Vasilka Ivanova Gogova v Ilia Dimitrov Iliev, judgment of 21 October 2015. – OJ 

of the EU, C 236, 20.7.2015. 
337

 Рішення ECJ 150/80. Elefanten Shuh GmbH v Pierre Jacqmain. Judgment of June, 24, 1981. ECR 

(1981). P.01671. 
338

 Див., приміром, Case 48/84. Spitzley v. Sommer, judgment of  7 March 1985 // ECR [1985]. – 

Page 00787.  
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Щодо письмової пророгаційної угоди для міжнародних сімейних спорів, то 

до 2016 року на рівні міжнародних договорів її було безпосередньо передбачено 

лише для однієї категорії справ, а саме : справ зі спорів про міжнародне стягнення 

аліментів. Так, відповідно до ст. 20 (ч. 1, п. e)) Гаазької конвенції 2007 р. рішення, 

винесене в одній Договірній державі, визнається та виконується в інших 

Договірних державах, якщо, за винятком спорів щодо зобов’язань про утримання 

стосовно дітей, існує письмова угода між сторонами про юрисдикцію. Це правило 

випереджає внутрішнє законодавство багатьох держав світу. Саме тому 

конвенцією (ч. 2 ст. 20) зафіксовано право держави при підписанні конвенції 

вказати на застереження щодо застосування цього правила. Україна такого 

застереження не зробила, і така позиція нашої держави узгоджується із ст. 76 (ч.1, 

п. 1)) ЗУ «Про МПрП», який в якості першої підстави визначення підсудності 

українським судам цивільних справ з іноземним елементом називає укладення 

сторонами справи угоди, якою вони передбачили підсудність справи судам 

України. 

Більш детальна регламентація міжнародної договірної підсудності зі справ 

про утримання міститься у ст. 4 регламенту ЄС про утримання № 4/2009. Як 

зазначається у його преамбулі (п. 19), право сторін обирати компетентний суд 

шляхом укладення угоди встановлюється для посилення правової визначеності, 

передбачуваності та автономії сторін. Водночас із метою захисту слабшої 

сторони такий вибір суду не дозволяється у справах про аліментні зобов’язання 

щодо дітей віком до 18 років. Стаття 4 регламенту називається «Вибір суду» і має 

низку особливостей. Так, насамперед стаття обмежує коло юрисдикційних 

органів, які сторони аліментного зобов’язання можуть обрати й указати в угоді 

про підсудність. Це може бути або суд держави, у якій одна зі сторін має 

звичайне місце проживання, або суд держави, громадянином якої є одна зі сторін 

спору, або суд держави, який має юрисдикцію на вирішення шлюбно-сімейної 

справи, або суд держави, на території якої подружжя мало останнє спільне місце 

звичайного проживання не менше одного року.  
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Регламент № 4/2009 є однією з найновіших уніфікацій норм міжнародного 

цивільного процесу в рамках ЄС і, звичайно, відображає всі найпрогресивніші 

положення попередніх правових актів у цій сфері, у т.ч. положення Гаазької 

конвенції щодо угод про вибір суду 2005 р. і регламенту Brussels I. Зокрема, це 

виявляється у тому, що відповідно до ст. 4 регламенту ЄС № 4/2009 до письмової 

форми угоди про підсудність прирівнюється до спілкування електронними 

засобами, які забезпечують надійну стійку фіксацію угоди. Отже, із позиції 

регламенту угода вважатиметься укладеною в письмовій формі й у тому випадку, 

коли вона зафіксована в електронних повідомленнях, які забезпечують тривале 

зберігання запису. На нашу думку, ідеться передусім про угоди, які укладаються 

за допомогою використання електронної пошти: цей засіб спілкування забезпечує 

тривале збереження запису в індивідуальних поштових скриньках, також існує 

можливість роздрукувати його. Прикметно, що наразі жоден із регламентів і 

жодна із конвенцій, про які йдеться, не вимагають наявності в тексті угоди 

електронного підпису сторін.  

Указані вище правила міжнародної договірної підсудності, що ґрунтується 

на письмовій угоді сторін про підсудність, розвинуто у наступних регламентах 

ЄС – регламенті № 2016/1103 про режим власності подружжя й регламенті 

№ 2016/1104 про майнові наслідки зареєстрованого партнерства. Обидва 

регламенти містять ст. 7 «Вибір суду», яка врегульовує питання про форму 

пророгаційної угоди так само, як ст. 4 регламенту про утримання № 4/2009. Ще 

одна спільна ознака, яка характеризує правило міжнародної договірної 

підсудності, передбачене трьома регламентами ЄС, полягає в обмеженні 

можливих варіантів вибору компетентного суду. Відповідно до регламентів 

№ 2016/1103 і № 2016/1104 сторони спору можуть обрати суди тієї Держави-

учасниці, право якої підлягає застосуванню на підставі статей 22 та 26 (ч.1, п. a), 

b)). З огляду на системний аналіз перерахованих норм можна стверджувати, що 

сторони спору можуть обрати або суд держави звичайного місця проживання 

подружжя (партнерства) чи одного з них, або суд держави громадянства будь-

кого з них на момент укладення угоди, або суд держави-учасниці укладення 
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шлюбу (чи реєстрації партнерства). Як зазначається в літературі, у цьому випадку 

принцип свободи вибору пом’якшується принципом близькості суду
339

, згідно з 

яким подружжя (майбутнє подружжя чи партнери) можуть зробити свій вибір 

лише в межах тих правових і судових систем, до яких відсилають колізійні 

прив’язки.     

Одним із дискусійних залишається питання про доцільність поширення 

інституту міжнародної договірної підсудності на справи про розірвання шлюбу.  

Чинна редакція регламенту Brussels IIbis не передбачає міжнародної договірної 

підсудності для цієї категорії справ. Такі положення регламенту не узгоджуються 

із правилами підсудності інших, розглянутих вище регламентів ЄС, а також із 

положеннями регламенту ЄС № 1259/2010 про запровадження посиленого 

співробітництва у сфері права, застосованого до розлучення та законної сепарації 

(регламент Рим III)
340

, який, хоча і з певними обмеженнями, але все-таки дозволяє 

укладати угоди про вибір права у справах про розірвання шлюбу та законну 

сепарацію (ст. 5). Європейські науковці звертають увагу на те, що у світі 

цивільного права умови про вибір суду мають подвійне значення: з одного боку, 

вони оцінюються як засіб автономії волі сторін, що забезпечує передбачуваність 

та впорядкованість, а з іншого, – існує думка, що умови про вибір суду (особливо 

якщо вони включаються як умова стандартного договору) можуть послабити 

справедливість судового процесу, і та сторона, якій такі умови є невигідними, 

повинна бути захищена проти подібних умов
341

. 

Оцінюючи перспективи застосування міжнародної договірної підсудності 

до справ про розірвання шлюбу, необхідно дати відповідь на такі питання: а) чи 

узгоджується автономія волі сторін із принципами у сфері сучасного сімейного 

                                                           
339

 Del Pilar Diago Maria. The Matrimonial Property Regime in Private International Law // 

Yearbook of Private International Law, Vol. II, 2000. – P. 180-203 – P. 192. 
340

 Council Regulation (EC) No 1259/2010 of 20 December 2010 implementing enhanced cooperation 

in the area of the law applicable to divorce and legal separation // OJ of the EU, 29.12.2010L 343/10. 
341

 Hess B. The Draft Hague Convention on Choice of Court Agreements, External Competencies of 

the European Union and Recent Case Law of the European Court of Justice. - International Civil 

Litigation in Europe and Relations with Third States. Edited by A. Nyuts & N. Watte. – BRUYLANT 

Bruxelles, 2005. – 685 p. – P.263-284. – P. 270. 
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права; б) чи сприятиме автономія волі більш ефективному визначенню 

підсудності. Одним із основних напрямів трансформації поняття шлюбу на 

сучасному етапі розвитку суспільства та юридичної науки є відхід від 

сакраментальної концепції шлюбу й повернення до уявлення про шлюб як 

різновид цивільного договору (договірної конструкції)
342

. Упродовж останніх 

десятиліть у США та у країнах Західної Європи з’явилися теорії, засновані на 

плюралістичній моделі шлюбу. Їх автори вважають, що на сьогодні існування в 

рамках правової системи єдиної моделі шлюбу не відповідає потребам сучасного 

суспільства. Зазвичай шлюб визначається як союз однієї жінки і одного чоловіка, 

який триває упродовж цілого життя й передбачає взаємну вірність одне одному. 

Водночас є можливою поява шлюбних союзів, які укладаються на певний час і 

без обіцянки взаємної вірності. У зв’язку з цим, висувається припущення, що в 

майбутньому особи, які укладають шлюб, матимуть право за допомогою договору 

виробити для себе таку модель шлюбу, яка для них є найбільш прийнятною, а 

держава буде лише реєструвати їхній вибір. На сьогодні в усіх державах-членах 

ЄС дозволено розлучення. Більше того, передумовою розлучення є «відкликання 

своєї згоди на шлюб», на противагу розлученню на основі винної поведінки 

одного з подружжя (як це передбачалося раніше). Тому вбачається, що основна 

функція суду у справах про розірвання шлюбу – це віднайти «дружнє» для сторін 

рішення, за можливості полегшити сторонам обмін думками в суді першої 

інстанції. Це означає у т.ч. і те, що саме подружжя, у першу чергу, мають 

домовитися з тих чи інших процесуальних питань.  

Відповіді на поставлені питання можна віднайти у двох документах ЄС: у 

Зеленій Книзі про застосовуване право та юрисдикцію у справах про розірвання 

шлюбу 2005 р. 
343

 та у проекті нової редакції регламенту Brussels IIbis
344

. У обох 
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343

 European Commission, Green Paper on applicable law and jurisdiction in divorce matters, 14 

March 2005, COM (2005) 82 final. – Available at: URL:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52005DC0082/ 
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документах обстоюється позиція на користь закріплення міжнародної договірної 

підсудності для справ про розірвання шлюбу. На обґрунтування цієї позиції 

наводяться такі аргументи: надання сторонам права домовлятися про те, що суд 

чи суди певної держави-учасниці матимуть юрисдикцію у справі про розлучення, 

посилює правову визначеність, гнучкість і може бути особливо корисним у 

випадках розлучення за взаємною згодою подружжя; пророгація підсудності 

може також виявитися корисною у ситуаціях, коли подружжя не в змозі подати 

позов до суду відповідно до чинних правил підсудності, тому що вони не мають 

спільного громадянства або місця проживання (як приклад, це дозволить 

шведсько-фінській подружній парі, що проживає в Ірландії, погодити, що 

юрисдикція у справі про їхнє розлучення належатиме суду Фінляндії чи Швеції, 

або німецько-датській подружній парі, що проживає у третій державі, – погодити, 

що визначений ними компетентний суд буде застосовувати право своєї держави, 

визначене відповідно до колізійного права своєї держави» (пункт 3.6. Зеленої 

Книги про застосовуване право і юрисдикцію у справах про розлучення 

(Брюссель, 14.03.2005). На користь вказаної позиції свідчить також зміст ст. 3 

чинної редакції регламенту Brussels IIbis, оскільки вона вже закріплює принцип 

диспозитивності і передбачає можливість вибору підсудності, хоча цей вибір 

робить лише одна сторона спору – позивач у справі про розлучення (можливість 

застосування міжнародної спеціальної підсудності). 

Прихильники внесення змін з питання договірної підсудності до регламенту 

Brussels IIbis звертають увагу на відсутність єдиного уніфікованого підходу щодо 

вибору застосованого права до питань про розірвання шлюбу й наголошують на 

тому, що вибір суду відповідності до регламенту Brussels IIbis варто оцінювати 

також і як механізм для вибору застосовуваного права. Тобто при визначенні 

того, чи є пророгація підсудності сприятливою для справ про розірвання шлюбу, 

                                                                                                                                                                                                      
344

 Proposal for a COUNCIL REGULATION on jurisdiction, applicable law and the recognition and 

enforcement of decisions in matters of matrimonial property regimes (Brussels, 16.03.2011, 

COM(2011) 126/2) – Available at// URL: 

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/property_matrimonial_en.pdf. 
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необхідно нагадати, що пророгацію потрібно розглядати більш широко – і як 

вибір суду, і потенційно як вибір права, що підлягає застосуванню для вирішення 

справи по суті. Загалом зміст норми про міжнародну договірну підсудність у 

справах про розлучення, яку пропонується внести до регламенту Brussels IIbis, 

відтворює положення ст. 4 регламенту ЄС № 4/2009 про утримання.  
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Висновки до Розділу III 

1. Уніфікація норм інституту міжнародної підсудності спорів, які стосуються 

дитини, засвідчує тенденцію поступового відходу від правила «суд держави 

громадянства дитини» до правила «суд держави звичайного місця проживання 

дитини».  

2. Національні суди на стадії відкриття провадження у справі про батьківську 

відповідальність повинні приділяти належну увагу проблемі кваліфікації 

«звичайного місця проживання дитини» як підстави визначення міжнародної 

підсудності справи, оскільки критерії його визначення дотепер не уніфіковано.  

3. Судова практика засвідчує три підходи до кваліфікації «звичайного місця 

проживання дитини» як критерію визначення міжнародної підсудності: I – 

враховується, у першу чергу, намір батьків щодо визначення місця проживання 

дитини; II – дитина є «незалежним» суб’єктом сімейних правовідносин і тому 

потрібно враховувати її об’єктивний зв'язок із конкретною державою; III 

(комбінований) – потрібно враховувати всі обставини справи для того, щоб 

визначити, де знаходиться центр інтересів дитини, і одним із таких факторів є 

також значення наміру батьків дитини щодо визначення її місця проживання. 

4. Правило perpetuatio fori, передбачене статтею 9 регламенту Brussels IIbis, 

на відміну від положень Гаазькою конвенції 1996 року, дозволяє судам держави 

попереднього звичайного місця проживання дитини зберігати юрисдикцію 

упродовж трьох місяців – для ухвалення рішень у справах про право на 

відвідування дитини (право доступу до дитини). 

5. Правилом міжнародної підсудності за попереднім звичайним місцем 

проживання дитини у випадку її міжнародного викрадення врівноважено дві цілі. 

Перша полягає у тому, щоб завадити особі, яка вчинила викрадення дитини, 

ініціювати судовий процес у тій державі, до якої дитину було переміщено, і, 

таким чином, отримати процесуальну вигоду від викрадення. Друга ціль – це 

врахувати той факт, що у результаті викрадення дитини по завершенні певного 

періоду часу дитина може набути в іншій державі нове звичайне місце 
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проживання, а томуе повне заперечення юрисдикції судів цієї держави не є 

обґрунтованим.  

6. Міжнародна підсудність за місцем перебування дитини має тимчасовий 

характер. Це означає, що ця підсудність припиниться, щойно буде встановлено, 

що дитина отримала захист, оселилася у певній державі і згодом саме ця держава 

стала для неї новим звичайним місцем проживання. За таких обставин підсудність 

за місцем перебування дитини поступатиметься на користь підсудності за новим 

звичайним місцем проживання дитини, тобто вже діятиме основне правило 

міжнародної загальної підсудності – «суд держави звичайного місця проживання 

дитини» (ст. 5 Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 року, ст. 

13 регламенту Brussels IIbis). 

7. Подальший розвиток права про міжнародну підсудність справ про 

розірвання шлюбу може відбуватися у таких напрямках: 1) встановлення 

уніфікованих колізійних норм для врегулювання відносин між подружжям, 

оскільки за відсутності таких норм існування декількох альтернативних підстав 

підсудності посилює ризик «втечі сторін спору до зручного суду» і проблему 

forum shopping; 2) розширення переліку можливих підстав міжнародної 

підсудності; 3) заміна правила про альтернативні підстави підсудності правилом, 

за яким критерії підсудності викладаються в ієрархічному порядку. 

8. Сучасні міжнародні правові акти передбачають декілька критеріїв 

визначення міжнародної підсудності у справах про стягнення аліментів: а) суд 

держави (звичайного) місця проживання платника або одержувача аліментів, б) 

суд держави громадянства платника або одержувача аліментів, в) суд держави, 

який має юрисдикцію розглядати спір про сімейно-правовий статус батьків 

дитини або спір, що випливає з батьківського правовідношення.  

9. Сучасними міжнародними правовими актами визначено два основні 

механізми правового регулювання відмови компетентних судів однієї держави на 

користь судів іншої держави від своєї юрисдикції у сімейних справах з іноземним 

елементом: I – за правилом lis pendens-related actions, і II – за правилом forum non 

conveniens.  
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10. Правила передачі юрисдикції, сформульовані Brussels IIbis (ст. 15) і 

Гаазькою конвенцією про батьківську відповідальність 1996 р., закладають 

основу для вирішення цілої низки непростих з практичної точки зору питань, а 

саме: а) на якій стадії цивільного процесу і за яких обставин це питання взагалі 

може бути піднято; б) за ініціативою якого учасника цивільного процесу має 

відбуватися передача справи; в) яке правове значення має позиція з цього питання 

кожної зі сторін справи; г) якими критеріями має керуватися суд при передачі 

юрисдикції; д) чи може суд іншої держави, якому передано справу, відмовитися 

від її розгляду і які правові наслідки такої відмови. 

11. Обов’язковою умовою для того, щоб суд однієї держави-учасниці 

передав справу про батьківську відповідальність (про заходи захисту дитини та її 

майна) суду іншої держави-учасниці, є наявність  «особливого зв'язку» між 

дитиною та цією державою.  

12. Стаття 15 (ч.3) регламенту Brussels IIbis містить чіткий перелік можливих 

форм прояву істотного зв’язку дитини із державою-учасницею, до суду якої може 

бути передано юрисдикцію у справі. Цей перелік не співпадає із переліком, який 

наведено у схожому за змістом правилі статті 8 Гаазькій конвенції 1996 р. 

Остання є більш гнучкою, а регламент встановлює вичерпний перелік можливих 

проявів «особливого зв’язку дитини із державою» і таким чином істотно обмежує 

свободу судді у цьому питанні. З іншого боку, перелік, що наводиться у статті 15 

(ч. 3) регламенту, є широким, включає п’ять можливих варіантів зв’язку, і тому на 

практиці відмінність у застосуванні двох актів, які аналізуються, є незначною.  

13. Відповідно до чинної редакції регламенту Brussels IIbis правило передачі 

юрисдикції може бути застосовано лише у справах, які стосуються батьківської 

відповідальності. У перспективі – поширення сфери застосування цього правила і 

на інші категорії сімейно-правих спорів. 

14. У міжнародному цивільному процесі правила lis alibi pendens покликані 

вирішувати такі завдання: I – реалізувати принцип процесуальної економії; II – 

уникнути виникнення ситуацій ухвалення з одного й того самого спору судових 

рішень, які суперечать одне одному. Необхідно враховувати, що така ситуація 
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може виникнути лише у тому випадку, коли іноземне судове рішення має таку 

саму юридичну силу, як і рішення українського суду. 

15. В аспекті аналізу проблеми lis alibi pendens доцільно говорити про 

визнання іноземного судового рішення у широкому розумінні, тобто про 

визнання не лише іноземного судового рішення, ухваленням якого завершується 

розгляд і вирішення справи по суті, але й визнання ухвали іноземного суду про 

відкриття провадження у справі та про затвердження мирової угоди. 

16. Визначено перелік питань, які складають предмет інституту lis pendens-

related actions в міжнародному цивільному процесі: а) яким чином мають 

розвиватися події, хто з учасників процесу і які саме процесуальні дії має 

вчинити, якщо в юрисдикційних органах принаймні двох держав заявлено 

тотожні позовні вимоги; б) на якій стадії цивільного процесу може бути заявлено 

відвід суду на підставі існування паралельного судового процесу за кордоном; в) 

проблема інформаційного забезпечення: на кого з учасників цивільного процесу 

покладається обов’язок доводити або спростовувати факт наявності в іноземному 

суді відкритого провадження за тотожним позовом; г) проблема кваліфікації 

терміну «відкриття провадження у справі» у різних національних системах 

цивільного процесу; д) проблема встановлення тотожності позовів, пред’явлених 

в українському та іноземному судах; е) встановлення юридичної сили іноземного 

судового рішення як передумови для застосування інституту lis alibi pendens.  

17. Основою належного врегулювання питань lis alibi pendens має бути, по-

перше, уніфікація норм міжнародної підсудності та визнання і виконання 

іноземних судових рішень, і, по-друге, налагоджена система міжнародного 

судового співробітництва (на кшталт Європейської мережі судової 

взаємодопомоги у цивільних і комерційних справах – European Judicial Network). 

18. Невід’ємною ознакою сучасного міжнародного цивільного процесу як 

юрисдикційної форми вирішення міжнародних сімейних спорів є врахування 

принципу автономії волі сторін і поступовий розвиток інституту міжнародної 

договірної підсудності.  
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19. Чинними міжнародними правовими актами встановлено три варіанти 

міжнародної договірної підсудності у сімейно-правових спорах: I – «підсудність, 

що грунтується на беззаперечному вступі відповідача у процес»; II – «підсудність, 

прийнята сторонами справи явно або іншим чином у недвозначний спосіб; III – 

«підсудність, що грунтується на письмовій угоді сторін про юрисдикцію».  

20. З точки зору розвитку міжнародної договірної підсудності щодо 

міжнародних сімейних спорів для України є вкрай важливою участь у Гаазькій 

конвенції 1996 р. та Гаазькій конвенції 2007 р.: ці конвенції конкретизують 

положення п. 1 ст. 76 Закону України «Про міжнародне приватне право», 

визначають всі три перелічені вище різновиди міжнародної договірної 

підсудності і таким чином дають правові можливості для формування 

українськими судами, адвокатами, суб’єктами сімейних правовідносин практики 

застосування міжнародної договірної підсудності.  

21. Наразі у питанні врегулювання міжнародної договірної підсудності 

сімейно-правових спорів регламенти ЄС випереджають Гаазькі дитячі конвенції.  

22. Відповідно до практики застосування регламентів ЄС підтримання 

сторонами справи юрисдикції суду «явно або іншим чином у недвозначний 

спосіб» означає, що відповідач в усній чи письмовій формі захищається в суді 

проти поданого до нього позову і не оспорює до того чи одночасно з цим 

міжнародну підсудність.  

23. Щодо міжнародної договірної підсудності справ, які випливають з 

міжнародних сімейних спорів, перед юридичною наукою та практикою 

поставлено такі питання: 1) які аргументи на користь та проти запровадження 

можливості укладення пророгаційної угоди у справах про розлучення; 2) чи 

потрібно обмежувати пророгацію певними критеріями визначення підсудності; 3) 

які мають бути формальні вимоги до угоди сторін про пророгацію. Розвиток 

права свідчить про те, що міжнародна спільнота, в особі ЄС та Гаазької 

конференції з міжнародного приватного права, ствердно відповідала на перші два 

питання, водночас дискусійним залишається третє питання.  
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РОЗДІЛ 4. ІНСТИТУТ ПОПЕРЕДНІХ ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНИХ 

(ОХОРОННИХ) ЗАХОДІВ ПРИ ВИРІШЕННІ МІЖНАРОДНИХ 

СІМЕЙНИХ СПОРІВ 

 

Підрозділ 4.1. Сучасний стан правового регулювання попередніх 

забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному цивільному процесі 

 

Сучасне правове регулювання попередніх забезпечувальних (охоронних) 

заходів у міжнародному цивільному процесі характеризується декількома 

ознаками. Передовсім наразі вже можемо констатувати поступову уніфікацію 

норм цього інституту, підтвердженням чого є регламент Brussels I (ст. 31), 

регламент Brussels IIbis (ст. 20), регламент про утримання № 4/2009 (ст. 14), 

конвенція Лугано 2007 р. (ст. 31), регламент про правовий режим майна 

подружжя № 2016/1103 (ст. 19 ), регламент про майнові наслідки зареєстрованого 

партнерства № 2016/1104 (ст. 19). Основою всіх перерахованих норм регламентів 

ЄС стали положення статті 24 Брюссельської конвенції 1968 р.: до суду однієї з 

держав-учасниць може бути подана заява про вжиття попередніх, у тому числі 

охоронних, заходів, якщо застосування таких заходів є допустимим відповідно до 

права цієї держави-учасниці, навіть якщо згідно з положеннями конвенції 

юрисдикція з розгляду спору по суті належить судам іншої держави-учасниці. 

Аналогічне за змістом положення зафіксовано в усіх перерахованих вище 

регламентах ЄС.  

Питання про передумови застосування попередніх забезпечувальних 

(охоронних) заходів, визначення юрисдикції щодо їх застосування, а також 

визнання та виконання судових рішень щодо них регулюються також Гаазькими 

конвенціями – Гаазькою конвенцією про батьківську відповідальність 1996 р. 

(ст. 11, ст. 12), Гаазькою конвенцією про міжнародне стягнення аліментів 2007 р. 

(ст. 31). Перша стосується попередніх охоронних заходів, які варто застосовувати 
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у спорах про участь батьків у вихованні дитини, друга застосовується у спорах 

про міжнародне стягнення аліментів.  

Приписи про вжиття невідкладних тимчасових заходів у цивільних справах і, 

зокрема, у справах про опіку та піклування передбачено також у деяких 

двосторонніх договорах України про правову допомогу в цивільних та сімейних 

справах (договори з Литовською, Латвійською, Естонською, Чеською 

Республіками, а також Республіками Узбекистан, Грузією, Молдова, Польщею). 

Наприклад, Договір між Україною та Чеською Республікою про правову 

допомогу в цивільних справах 2001 р. містить конкретну спеціальну норму про 

можливість застосування попередніх охоронних заходів у сімейних спорах, які 

випливають із правовідносин між батьками і дітьми (ст. 33(ч.3)) – 

«Правовідносини між батьками і дітьми»: «у невідкладних випадках орган 

юстиції однієї Договірної Сторони може на підставі свого законодавства сам 

ужити попередні заходи, необхідні для охорони неповнолітньої дитини та її 

майна, і негайно письмово сповіщає про це з одночасним прикладенням копій 

відповідних документів органу юстиції другої Договірної Сторони, громадянином 

якої є ця дитина»
345

. Усі інші вказані вище двосторонні договори України про 

правову допомогу передбачають застосування таких заходів лише для однієї 

категорії справ – справ про опіку та піклування. Як випливає зі змісту договорів, 

вони регулюють одразу декілька аспектів застосування попередніх заходів: 

підстави застосування попередніх (охоронних) заходів, котрі визначено як 

«невідкладні випадки» або «випадки, що не терплять зволікань»; мету, яка 

полягає в охороні неповнолітньої дитини або її майна; відсилання до 

законодавства Договірної держави, суд якої їх застосовує, для визначення 

конкретного виду заходу; їх тимчасовий характер, оскільки вони залишаються 

чинними до прийняття відповідного рішення судом Договірної держави по суті 

справи; обов’язок суду, який вжив попередніх охоронних заходів, негайно 

                                                           
345

 Договір між Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних справах 

від 28.05.2001 (ратифіковано ЗУ від 10.01.2002, ВВР, 2002, № 23, ст. 147) // URL: http: // 

www.rada.gov.ua 
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письмово сповістити про вжиті заходи, з додаванням копії відповідних 

документів, орган Договірної держави, громадянином якої є дитина.  

Друга особливість сучасного правового регулювання попередніх заходів у 

міжнародному цивільному процесі пов’язана з міжнародними правовими 

документами «м’якого права». Ці документи не лише підтверджують важливість 

цього інституту в міжнародному цивільному процесі, але й закріплюють норми 

рекомендаційного характеру, які можуть бути використані при вдосконаленні 

національного законодавства держави. Так, Принципи попередніх і 

забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному цивільному процесі IAPL 

визначають цілі таких заходів, передумови та обставини, які допускають їх 

застосування в міжнародному цивільному процесі, обов’язок належного 

повідомлення відповідача про застосування таких заходів, а також право 

відповідача на оспорювання застосування заходів, незалежність юрисдикції щодо 

видачі розпорядження про попередні і забезпечувальні заходи від юрисдикції по 

суті спору, часові рамки дії подібних заходів, сприяння у виконанні розпоряджень 

іноземних судів про застосування таких заходів як різновид міжнародної судової 

допомоги
346

. IAPL рекомендувала ці Принципи для можливого застосування 

UNCITRAL та Гаазькій Конференції з міжнародного приватного права, а також 

для реформування національного законодавства
347

. Принципи і Правила 

міжнародного цивільного процесу, прийняті UNIDROIT/ALI, містять Принцип 8 

«Попередні та охоронні заходи» і Правило 17 «Попередні і охоронні заходи». 

Останні не лише констатують право суду застосувати такі заходи, але й детально 

визначають коло процесуальних обов’язків, які покладаються на суд, позивача та 

відповідача у зв’язку з цим.  

По-третє, ECJ прийняв низку рішень, які тлумачать і роз’яснюють норми 

регламентів ЄС про застосування попередніх забезпечувальних (охоронних) 

заходів, і це, безперечно, полегшує практику їх застосування та порядок 

                                                           
346

 International Law Association’s Principles on Provisional and Protective Measures in International 

Litigations (Helsinki, 1996). – Journal of International Private Law. – № 3 (49), 2005. – P. 48-50. 
347

 ILA, Report of the Sixty-Seventh Conference, Helsinki, 1996. // Hague Conference on Private 

International Law. Enforcement of judgments. Prel. Doc. No 10. October 1998. – P.186. 
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врегулювання на рівні внутрішнього національного законодавства ЄС. Узагалі 

інститут попередніх охоронних заходів визначено як важливу складову реформи 

цивільного процесу в державах Європи, яка відбувається упродовж останнього 

десятиліття і спрямована на підвищення ефективності цивільного судочинства. 

Вказана тенденція не оминула й українське законодавство, хоча, на жаль, вести 

мову про глибинні зміни в регулюванні цього інституту у вітчизняному 

законодавстві наразі ще зарано.  

Хоча всі вказані документи регулюють цілу низку аспектів, які пов’язані із 

застосуванням попередніх охоронних заходів, жоден із них не містить визначення 

таких заходів. У міжнародному цивільному процесі ні на законодавчому, ні на 

науковому рівні дотепер не вироблено як єдиної назви цього інституту, так і 

єдиного значення дефініцій «забезпечувальні заходи», «попереджувальні заходи», 

«тимчасові охоронні заходи». Ці заходи є «чимось меншим, ніж остаточне 

рішення по суті справи»
348

 або «виразом без чітко визначених меж»
349

.  

Разом з цим, виходячи зі змісту міжнародних правових актів та враховуючи 

їх доктринальне тлумачення і судову практику застосування, можемо визначити 

коло тих питань, які складають предмет регулювання цього інституту 

міжнародного цивільного процесу. Європейські вчені виділяють два основні 

питання, які стосуються попередніх охоронних заходів і потребують регулювання 

в міжнародному цивільному процесі. По-перше, це питання міжнародної 

підсудності, котре визначається як питання про те, у суді якої саме держави особа 

може клопотати про застосування таких заходів. У. Магнус і П. Манковські, 

автори коментарів міжнародного приватного права в державах-членах ЄС, 

доповнюють цей перелік питанням про те, за яких саме підстав та умов інші суди, 

крім суду тієї держави, у якому вирішується основний спір, можуть застосувати 

                                                           
348

 Fentiman R. International Commercial Litigation. – Oxford University Press, 2010. – VII. Interim 

Relief in the European Judicial Area. – P. 313. – 816 p. 
349

 Andrews N. Provisional and Protective Measures: Towards an Uniform Protective Order in Civil 

Matters // Uniform Law Review. 2001-4. – P. 931. 
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тимчасові охоронні заходи
350

, а також питанням визнання й виконання ухвал 

(наказів) про попередні охоронні заходи: чи можливо визнати й виконати заходи, 

ухвалені судом однієї держави, у інших державах
351

. На думку російського 

правознавця Н.М. Юрової, норми міжнародного цивільного процесу 

регламентують такі аспекти «забезпечувальних заходів», як: види заходів, 

підстави й порядок їх застосування, засоби захисту інтересів сторони, щодо якої 

вони застосовуються, перевірку законності їх застосування
352

.  

Наше подальше дослідження буде зосереджено на таких питаннях 

застосування інституту попередніх заходів у міжнародному цивільному процесі з 

вирішення сімейних спорів і, насамперед, тих спорів, котрі стосуються такого 

особливого суб’єкта права, яким є дитина: критерії їх класифікації; цілі, підстави і 

порядок їх застосування; питання міжнародної підсудності; засоби захисту 

інтересів сторони (особи), за заявою якої вони застосовуються, та засоби захисту 

інтересів сторони (особи), щодо якої вони застосовуються; перевірка законності 

їх застосування, у т.ч. на стадії їх визнання.  

 

Підрозділ 4.2. Застосування інституту попередніх охоронних 

(забезпечувальних) заходів у справах, що випливають з міжнародних 

сімейних спорів 

Найчастіше питання про застосування інституту попередніх заходів постає і 

розглядається у прив’язці до позовів про присудження, тобто тих позовів, які 

спрямовані на примусове виконання відповідачем певного матеріально-правового 

обов’язку, підтвердженого судом. Як наслідок, основна мета інституту 

попередніх забезпечувальних заходів зводиться до того, щоб гарантувати реальне 

                                                           
350

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 248. 
351

 Lupoi M.A. Provisional Remedies in the European Space of Justice: Issues of Transnational 

Jurisdiction and Enforcement. – Comparative Studies on Enforcement and provisional Measures. – 

Edited by R.Stürner and M.Kawano. – Mohr Siebeck, 2011. – 403 p. – P. 308-319. – P. 308. 
352

 Юрова Н.М. Международное гражданское процессуальное право: теоретические основы 

имплементации норм в правовой системе Российской Федерации. – Wolterskluwer, 2010. – 352 

с. – С. 237. 
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виконання судового рішення. Так, автори науково-практичного коментаря до 

ЦПК України 2004 р., аналізуючи інститут забезпечення позову в українському 

цивільному процесі, зазначають, що цей інститут спрямований проти 

несумлінних дій відповідача, який може сховати майно, розтратити його, 

продати, знецінити, що в майбутньому може призвести до того, що виконання 

рішення суду про присудження буде утрудненим або взагалі неможливим
353

. 

Дійсно, будь-яким спробам позивача домогтися ефективного, повного і 

своєчасного виконання судового рішення, незалежно від того, ухвалено воно в 

рамках національного чи міжнародного цивільного процесу, можуть завадити дії 

відповідача щодо недобросовісного приховання своїх активів ще до ухвалення 

судового рішення. Для того, щоб виключити подібний розвиток подій, існує 

інститут забезпечення позову (така назва інституту є більш звичною для 

української правової системи) або інститут тимчасових попередніх охоронних 

(забезпечувальних) заходів (саме так цей інститут називається в цивільному 

процесуальному праві більшості європейських держав та у регламентах ЄС). На 

наше переконання, у міжнародному цивільному процесі, предметом розгляду в 

якому є цивільні справи з «іноземним» елементом, норми цього інституту стають 

ще більш затребуваними, адже наявність «іноземного елемента» породжує низку 

додаткових процесуальних питань, які потребують вирішення, і це продовжує 

строк розгляду справи. Погоджуємося із Х. Шаком щодо того, що в багатьох 

випадках ефективним є лише швидкий правовий захист, а в міжнародному 

правовому обізі часто втрачається дорогоцінний час в результаті ускладнень при 

врученні судових документів та за виникнення мовного бар’єру у спілкуванні 
354

. 

Варто також враховувати, що сучасний рівень розвитку технічних можливостей, 

комунікацій і банківської системи надає боржникові велику кількість 

можливостей для виведення своїх активів з тієї держави, у якій відбувається 

судовий розгляд спору. Зрозуміло, що за таких обставин остаточне рішення суду, 

                                                           
353

 Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. –Т. 1 / За 

заг.ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – 912 с. – С. 462. 
354

 Шак Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 197. 
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ухвалене вже по суті справи, не завжди є оперативним засобом реагування на 

порушення права. Саме в міжнародному цивільному процесі, у якому беруть 

участь іноземні особи, достатньо високою є вірогідність виникнення ряду 

ситуацій: 1) матеріальні активи відповідача знаходяться не лише в межах 

юрисдикції суду, який розглядає спір по суті, але й на території інших держав, на 

які юрисдикція цього суду не поширюється; 2) кредитор зацікавлений у 

завчасному забезпеченні майбутнього рішення зі спору, водночас він не ініціює 

судовий процес з розгляду і вирішення спору – або за браком часу, або через те, 

що наразі він не перебуває в межах юрисдикції компетентного суду, або в силу 

того, що спірне майно, яке може бути предметом забезпечення, знаходиться у 

межах юрисдикції суду іншої держави, а не того суду, до компетенції якого 

належить розгляд і вирішення по суті основного спору. У таких та подібних 

випадках права кредитора можна захистити шляхом застосування, у тому числі 

ще до пред’явлення позову й до ухвалення остаточного рішення по суті справи, 

оперативних, невідкладних заходів задля того, щоб завадити діям відповідача 

щодо недобросовісного приховання своїх активів. Традиційно ухвалення рішення 

про попередні тимчасові заходи розглядається не як «допомога» іноземним 

судам, а швидше як допомога сторонам спору
355

.  

Мета норм інституту тимчасових попередніх забезпечувальних (охоронних) 

заходів у міжнародному цивільному процесі, яка полягає в гарантуванні повного 

й своєчасного виконання судового рішення, ухваленого по суті справи, 

конкретизується завданнями, що можуть бути різними, залежно від виду заходу 

та стадії цивільного процесу, на якій він застосовується. Так, відповідно до 

Принципів попередніх і забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному 

цивільному процесі ILA, «попередні і забезпечувальні заходи мають дві 

принципові цілі у цивільних і комерційних спорах: а) збереження існуючого 

status quo до вирішення спору по суті; б) збереження активів, за рахунок яких 

                                                           
355

 Trocker N. Provisional Remedies in Transnational Litigation: A Comparative Outline of Forms of 

Judicial Cooperation.  – Comparative Studies on Enforcement and provisional Measures. – Edited by 

R.Stürner and M.Kawano. – Mohr Siebeck, 2011. – 403 p. – P. 271-307. – P. 274. 
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остаточне судове рішення може бути виконано. Відповідно до Правила 17.1 

«Попередні заходи та охоронні заходи», що закріплено у Правилах міжнародного 

цивільного процесу ALI/UNIDROIT, суд може вжити попередній захід для того, 

щоб обмежити поведінку сторони чи іншої особи або змусити її до поведінки у 

випадках, коли необхідно зберегти можливість надання ефективного засобу 

судового захисту до ухвалення остаточного судового рішення або ж для того, щоб 

підтримати або іншим чином врегулювати існуючу ситуацію (status quo). 

Консультативна рада європейських суддів у своєму Висновку від 24 листопада 

2004 р. № 6 «Про справедливий судовий розгляд у розумні строки і роль судді у 

судовому процесі з урахуванням альтернативних способів вирішення спорів» 

визначила, залежно від мети, два види попередніх заходів, які можуть бути 

застосовані судом: 1) заходи, спрямовані на забезпечення виконання рішення 

(наприклад, накладення арешту або «замороження активів»); 2) засоби з 

тимчасового врегулювання ситуації (наприклад, у сімейних спорах)
356

. Судове 

розпорядження про застосування забезпечувального (охоронного) заходу може 

бути стверджуючим, тобто вимагати від відповідача вчинення певної дії, або, 

навпаки, заперечуючим, коли відповідачеві забороняється вчиняти конкретну 

юридично значиму дію чи сукупність дій. Якщо йдеться про забезпечення 

виконання рішення у справі за позовом майнового характеру, то тут 

переважатимуть такі засоби забезпечення, як попередній арешт майна, 

«замороження активів» та наказ суду про обмеження права боржника 

розпоряджатися майном. Охоронні засоби, що застосовуються у справах за 

позовами немайнового характеру, – зокрема, у більшості сімейних спорів, 

кваліфікуються як «заходи з тимчасового врегулювання ситуації». Таким чином, 

вибір конкретного охоронного чи забезпечувального заходу залежить від 

характеру і природи правовідношення, з приводу якого виник спір. Правильний 

                                                           
356

 Consultative Council of European Judges (CCJE) Opinion no 6 (2004) of the Consultative Council 

of European Judges (CCJE) to the attention of the Committee of Ministers on fair trial within a 

reasonable time and judge’s role in trials taking into account alternative means of dispute settlement, 

as adopted by the CCJE at its 5
th

 meeting (Strasbourg, 22-24 November 2004) // CCJE (2004) OP 

No. 6. 
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вибір способу забезпечення позову дає можливість суду, не висловлюючи свого 

міркування щодо майбутнього судового рішення, здійснити реальний захист тих 

інтересів особи, права якої порушуються або оспорюються.  

Відповідно до вимог сучасного міжнародного цивільного процесу, 

конкретний вид попереднього охоронного заходу визначається згідно із 

приписами держави суду, який його застосовує. На відміну від Гаазьких 

конвенцій, регламенти ЄС містять чітке відсилання до lex fori – як права держави, 

до суду якої подано заяву про застосування попереднього охоронного заходу (ст. 

14 регламенту про утримання № 4/2009, ст. 20 регламенту Brussels IIbis, ст. 31 

регламенту Brussels I). Чимало європейських вчених вказують саме на цю 

особливість правового регулювання: «при застосуванні попередніх заходів 

потрібно брати до уваги національне право … Прикладом можуть бути 

розпорядження про замороження активів – т.зв. заборона Mareva в англійському 

праві та розпорядження про saisie conservatoire у французькому праві»
357

; «всі 

можливі види попередніх (охоронних) заходів визначаються за національним 

правом»
358

.  

Прикметною ознакою попередніх охоронних (забезпечувальних) заходів, яка 

фіксується як у міжнародних документах, так і на рівні внутрішнього 

законодавства різних держав, є їх тимчасовий або попередній характер. 

Насамперед ця ознака відображається вже в самій назві заходів (наприклад, ст. 31 

Гаазької конвенції 2007 р. використовує термін «тимчасова постанова», ст. 14 

регламенту про утримання № 4/2009 – «попередні заходи»). Відповідно до 

Принципів попередніх і забезпечувальних заходів у міжнародному цивільному 

процесі IAPL (Принцип 13), попередні та забезпечувальні заходи повинні діяти 

упродовж обмеженого, спеціально визначеного строку; суд може подовжити їхню 

                                                           
357

 Dashwood A., Hacon R.J., White Robin C.A. A Guide to the Civil Jurisdiction and Judgments 

Convention. – Kluwer law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1987. – 600 p. – 

P. 140. 
358

 Kruger Th. Provisional and Protective Measures. – International Civil Litigation in Europe and 

Relations with Third States. Edited by A. Nyuts & N. Watte. – BRUYLANT Bruxelles, 2005. – 685 

p. – P.311-341. – P. 312. 
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дію, беручи до уваги обставини вирішення справи по суті. Регламентом 

Brussels IIbis (ст. 20) передбачено, що попередні охоронні заходи, застосовані до 

дитини чи її майна, припиняють застосуватися, щойно суд держави-учасниці, 

який згідно із регламентом має юрисдикцію щодо вирішення справи по суті, 

застосує ті заходи, які він вважатиме за потрібне. Схожа за змістом норма 

міститься у ст. 11 Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р.: 

заходи, ужиті у невідкладному випадку органом Договірної держави, на території 

якої перебувають дитина або її майно, припиняються, щойно органи, які мають 

юрисдикцію відповідно до статей 5–10, вжили заходів, яких потребує ситуація.  

Враховуючи мету попередніх забезпечувальних (охоронних) заходів та їх 

тимчасовий характер, рішення про їх застосування має бути прийнято 

оперативно. Це передбачає, по-перше, невідкладність вирішення заяви про такого 

роду заходи, а, по-друге, процедурне спрощення вирішення цього питання. 

Останнє безпосередньо пов’язане з можливістю проведення судового розгляду ex 

parte – без виклику сторін справи. Автори коментаря до Гаазької конвенції про 

міжнародне стягнення аліментів 2007 р. роз’яснюють, що часто у справах про 

стягнення аліментів вирішальну роль у забезпеченні схоронності майна, що 

знаходиться за кордоном, має швидкість; за своєю природою забезпечувальні 

заходи мають обмежений строк дії, і тому вони повинні застосовуватися в 

оперативному порядку, за необхідності без виклику сторони (undefended (ex parte) 

hearing)
359

. Правознавець К. Шестакова пропонує таке пояснення того, що у 

більшості випадків наказ про такі заходи виноситься суддею одноосібно ex parte 

(тобто за відсутності відповідача і без повідомлення його): оскільки такі заходи є 

тимчасовим оперативним засобом реагування на порушення прав, то саме 

збереження конфіденційності нерідко сприяє найбільшій ефективності засобу, що 

                                                           
359

 Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms 

of Family Maintenance. Explanatory Report drawn up by Alegría Borrás and Jennifer Degeling with 

the assistance of William Duncan and Philippe Lortie, Permanent Bureau (November 2009). – P. 43 – 

URL: http://www.hcch.net. 
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застосовується
360

. Аналіз чинних міжнародних правових актів не засвідчує 

єдності позиції щодо можливості вирішення питання про застосування 

попередніх забезпечувальних (охоронних) заходів без виклику сторін. Так, згідно 

із Принципами міжнародного цивільного процесу UNIDROIT/ALI (Принцип 8.2.), 

суд може призначити попередній захід без виклику сторін лише за умови 

крайньої необхідності і пріоритетного забезпечення справедливості; заявник 

повинен повністю розкрити усі факти і правові питання, які суду належить знати, 

а та особа, проти якої спрямовані заходи ex parte, повинна мати можливість у 

найближчий можливий час висловити свою позицію щодо доцільності таких 

заходів
361

. Таким чином, Принцип дозволяє суду видати наказ без повідомлення 

особи, проти якої його спрямовано, якщо це виправдано крайньою необхідністю. 

Тягар доказування обґрунтованості видачі наказу ex parte покладається на 

сторону, яка про нього просить. Крім того, для збереження балансу інтересів 

сторін спору за відповідачем залишено право бути повідомленим про 

розпорядження суду щодо застосування таких заходів та право оскаржити його. 

Ще однією гарантією захисту інтересів особи, щодо якої видається наказ про 

попередні заходи, є можливість вимагати компенсацію, якщо суд пізніше 

встановить, що заходи не повинні були призначатися. Відповідно до Принципу 

8.3. ALI/UNIDRIOT, суд повинен вимагати, щоб заявник, який просить про 

вжиття попередніх заходів, відправив поштою зобов’язання або формальну 

розписку, за якою він бере на себе обов’язок компенсації. Конкретний розмір 

такої компенсації визначатиметься правом країни суду (наприклад, в Україні – на 

підставі ст. 159 ЦПК України). 

Принципи попередніх і забезпечувальних заходів у міжнародному 

цивільному процесі IAPL наголошують на тому, що відповідач має бути 

                                                           
360

 Шестакова К.Д. Анализ правовой природы предварительных обеспечительных мер в 

контексте международного гражданского процесса. – Журнал международного частного права, 

№ 3 (49), 2005. – С. 25-35, – С. 32. 
361

 Принципи міжнародного цивільного процесу (із коментарем) (переклад укр. – Ю.Черняк, 

О. Білоус) // Юридичний журнал. – № 7-8 (145-146). – Видавнича організація «Юстініан», 

2016. – С. 15-32. – С. 19. 
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належним чином повідомлений про наказ і йому має бути надано право бути 

заслуханим упродовж розумного строку і право оскаржити застосовані тимчасові 

та охоронні заходи (Принцип 6)
362

.  

Законодавство і практика дозволяють виокремити попередні охоронні 

заходи, які застосовуються судом: а) до відкриття провадження; б) під час 

судового розгляду справи; та вже в) після ухвалення рішення по суті справи. 

Правовідношення в рамках міжнародного цивільного процесу може виникнути й 

до ініціювання т.зв. «основного» процесу, якщо зацікавлена особа подасть до 

суду заяву про забезпечення позову ще до пред’явлення самого позову. На рівні 

міжнародних правових актів така можливість найбільш чітко визначається в 

регламентах ЄС: Brussels I (ст. 31), Brussels IIbis (ст. 20), регламенті про 

утримання № 4/2009 (ст. 14), Конвенції Лугано 2007 р. (ст. 31), регламенті про 

правовий режим майна подружжя № 2016/1103 (ст. 19), регламенті про майнові 

наслідки зареєстрованого партнерства № 2016/1104 (ст. 19). Коментуючи ці 

норми, європейські правознавці підкреслюють, що не вимагається, аби основний 

процес було ініційовано одночасно із поданням прохання про ці заходи. Однак, на 

думку одних вчених, «процес щодо суті спору повинен бути принаймні 

неминучим (imminent)»
363

, а на думку інших, – «існує імовірність того, що 

судовий процес з розгляду спору так ніколи і не розпочнеться після того, як буде 

вжито попередніх заходів у порядку статті 31, якщо це допускається за lex fori»
364

. 

Такою, що узгоджується із позицією Принципів IAPL, є перша думка. Так, 

Принципом 12 встановлено, що однією з умов здійснення судом юрисдикції щодо 

вжиття попередніх забезпечувальних (охоронних) заходів має бути пред’явлення 

упродовж розумного терміну позову по суті спору; такий позов має бути 
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 International Law Association’s Principles on Provisional and Protective Measures in International 

Litigations (Helsinki, 1996). – Journal of International Private Law. – № 3 (49), 2005. – P. 48-50. 
363

 Trocker N. Provisional Remedies in Transnational Litigation: A Comparative Outline of Forms of 

Judicial Cooperation. – Comparative Studies on Enforcement and provisional Measures. – Edited by 

R.Stürner and M.Kawano. – Mohr Siebeck, 2011. – 403 p. – P. 271-307. – P. 280. 
364

 Lupoi M.A. Provisional Remedies in the European Space of Justice: Issues of Transnational 

Jurisdiction and Enforcement. – Comparative Studies on Enforcement and provisional Measures. – 

Edited by R.Stürner and M.Kawano. – Mohr Siebeck, 2011. – 403 p. – P. 308-319. – P. 311. 
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пред’явлено або в тій самій державі, або за кордоном. В іншому разі 

забезпечувальні заходи автоматично припиняють свою дію.  

Зазначене вище обумовлює класифікацію попередніх забезпечувальних 

(охоронних) заходів за юрисдикційним критерієм і дозволяє виділити два види 

заходів: а) заходи, застосовані тим самим судом, який розглядає справу по суті; б) 

заходи, застосовані судом іншої держави. Важливим є те, що всі перераховані 

вище міжнародні правові акти передбачають можливість застосовування обох 

видів попередніх заходів
365

.   

У той час, коли застосування попередніх охоронних заходів здійснюється 

тим самим судом, який розглядає справу по суті, особливих складнощів, 

пов’язаних із міжнародною підсудністю та іншими питаннями процесуального 

порядку їх застосування, не виникає. Адже той суд, який розглядає справу по 

суті, і буде застосовувати ці заходи, керуючись правом своєї держави – lex fori, а 

отже, саме за принципом lex fori будуть регулюватися питання про підстави, 

строк, порядок застосування таких заходів, їх види, можливість зміни чи 

скасування. Стосовно міжнародних сімейних спорів це означає, що той суд, який 

має юрисдикцію за статтями 3–19 регламенту Brussels IIbis, статтями 3–13 

регламенту про утримання № 4/2009, статтями 4–19 регламенту про правовий 

режим майна подружжя № 2016/1103, статтями 4–19 регламенту про майнові 

наслідки зареєстрованого партнерства № 2016/1104, статтями 5–14 Гаазької 

конвенції 1996 р., ст. 20 (ч. 1) Гаазької конвенції 2007 р., також має юрисдикцію 

застосовувати попередні забезпечувальні (охоронні) заходи з тих категорій справ, 

які охоплюються предметною сферою застосування відповідного міжнародного 

правового акту.  

Отже, можливість застосовування попередніх забезпечувальних заходів 

судом, який розглядає справу по суті, визнається всіма сучасними міжнародними 

правовими актами, які уніфікують норми міжнародної підсудності, і, як випливає 

з аналізу практики та доктрини, не породжує дискусії. Водночас у міжнародному 
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 Черняк Ю. В. Значення і суть попередніх заходів захисту в рамках міжнародного цивільного 

процесу. – Бюлетень Міністерства юстиції України. 2015. № 2. – С. 119-126. 
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цивільному процесі особливо гостро постає проблема застосування попередніх 

охоронних заходів судами, крім суду тієї держави, у якому основний спір 

вирішується по суті. Проблема передбачає вирішення такого кола питань: 

– чи може юрисдикція щодо забезпечення позову чи застосування 

попередніх охоронних заходів належати судам не тієї держави, суд якої розглядає 

справу по суті;  

– якщо так, – то в яких випадках і за яких умов;  

– як будуть співвідноситися декілька, принаймні два, судових процеси на 

території різних держав: «основний» судовий процес щодо розгляду спору по 

суті, який відбувається в одній державі, і «додатковий» судовий процес щодо 

забезпечення позову (наприклад, процес щодо арешту майна відповідача), який 

має місце на території іншої держави. 

Згідно із Принципами міжнародного цивільного процесу UNIDROIT/ALI 

(Принцип 2.5. «Юрисдикція стосовно сторін»), суд може застосувати попередні 

заходи щодо особи чи власності на території держави суду, навіть якщо він не має 

юрисдикції за спором. Принципи попередніх і забезпечувальних заходів у 

міжнародному цивільному процесі IAPL містять більш категоричний припис: 

юрисдикція щодо видачі наказу про попередні та забезпечувальні заходи повинна 

бути незалежною від юрисдикції по суті справи (Принцип 10). Найбільш чітко 

правило диференціації юрисдикції на вирішення спору по суті та юрисдикції 

щодо застосування тимчасових заходів охоронного характеру викладено в 

регламентах ЄС. Так, регламент 4/2009 (ст. 14), регламент Brussels IIbis (ст. 20), 

регламенти №2016/1103 (ст. 19) і № 2016/1104 (ст. 19) передбачають, що «до суду 

однієї з держав-учасниць може бути подано клопотання про вжиття попередніх, у 

тому числі охоронних, заходів… навіть якщо згідно з положеннями регламенту 

юрисдикція щодо розгляду спору по суті належить судам іншої держави-

учасниці». Усі регламенти за порушеним питанням успадковують положення, які 

в Європейському цивільному процесі вперше було запроваджено у ст. 24 

Брюссельської конвенції про міжнародну підсудність та визнання і виконання 

судових рішень у цивільних і торговельних справах 1968 р., а пізніше – у ст. 31 
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Регламенту Brussels I. Як указано в офіційному коментарі до Брюссельської 

конвенції 1968 р., стаття 24 конвенції залишає попередні охоронні заходи поза 

межами звичайних правил підсудності; національний суд може винести наказ про 

такі заходи, навіть якщо він не має юрисдикції на вирішення справи по суті. 

Наприклад, до або після того, як судовий процес розпочато, позивач може 

клопотати в будь-якій Договірній державі про вжиття попередніх заходів у 

вигляді замороження майна відповідача або утримання його від переміщення 

майна з держави
366

.  

Незалежність юрисдикції щодо застосування попередніх охоронних і 

забезпечувальних заходів від юрисдикції на вирішення спору по суті зовсім не 

означає, що така юрисдикція може бути безмежною й нічим не обґрунтовуватися. 

Для того, щоб така юрисдикція була задіяна, мають бути наявні юридичні та 

фактичні підстави
367

. Натомість, стаття 24 Брюссельської конвенції 1968 р. не 

визначала, за яких саме умов суди держав-членів ЄС можуть застосовувати 

попередні охоронні заходи. Тому ця норма неодноразово ставала об’єктом 

тлумачення ECJ, і в усіх рішеннях суд підкреслював, що для обґрунтування 

юрисдикції щодо застосування попередніх охоронних заходів тим судом, який не 

має повноважень на вирішення справи по суті, потрібно встановити наявність 

зв’язку між судом і майном чи особою, щодо яких такі заходи застосовуються. 

Зокрема, ECJ вказав на це в рішенні за справою Van Uden Maritime BV, trading as 

Van Uden Africa Line v Kommanditgesellschaft in Firma Deco-Line and Another: 

«застосування попередніх або охоронних заходів на основі статті 24 

Брюссельської конвенції 1968 р. обумовлене наявністю реального зв’язку між 

предметом заходу, щодо якого подається клопотання, та територіальною 
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 Dashwood A., Hacon R.J., White Robin C.A. A Guide to the Civil Jurisdiction and Judgments 

Convention. – Kluwer law and Taxation Publishers, Deventer, The Netherlands, 1987. – 600 p. – 

P. 140. 
367

 Черняк Ю. В. Дискусійні питання визначення юрисдикції суду щодо застосування 

попередніх заходів захисту в міжнародному цивільному процесі. – Актуальні питання 

міжнародних відносин. 2014. Вип. 123. Ч. 1. – С. 102-110. 
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юрисдикцією суду держави, у якому це прохання подається»368. Прикметно, що це 

рішення ECJ відіграло дуже важливу роль у розвитку інституту попередніх 

охоронних заходів у Європейському цивільному процесі, воно аналізується або 

принаймні згадується майже в усіх наукових працях вчених держав ЄС, 

присвячених міжнародному цивільному процесу. Водночас, як справедливо 

зауважила Т. Кругер, багато сторінок списано за рішенням у справі Van Uden, 

проте залишається невизначеність щодо того, що означає «справжній зв’язок» – 

це стосується території, на якій захід буде застосовано, чи йдеться про наявність 

майна, щодо якого виник спір, чи це стосується основних бізнес-інтересів сторін 

спору?
369

 На думку професора університету Ерасмус (Нідерланди) К. Крамер, 

юрисдикцію на застосування попередніх охоронних заходів мають всі суди, чия 

територія тісно пов’язана із цими заходами, і насамперед це стосується судів 

держави, де захід вступить в силу і буде діяти
370

. З позиції Принципів попередніх 

і забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному цивільному процесі 

IAPL, достатньою підставою для юрисдикції щодо застосування попередніх і 

забезпечувальних заходів стосовно цих активів є сама наявність активів у країні. 

Аналогічної позиції з цього питання дотримується російський науковець 

Н.В. Павлова: «достатньою підставою для застосування забезпечувальних заходів 

є наявність активів у країні, щодо яких буде вжито забезпечувальні заходи»
371

. 

У міжнародних правових актах, які стосуються сімейних спорів, підстави, 

необхідні для ухвалення рішення про попередні охоронні чи забезпечувальні 
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заходи, найчастіше визначаються через формулу «будь-який невідкладний 

випадок» або «випадки крайньої необхідності». Не менш важливою передумовою 

є також перебування особи чи майна, щодо яких застосовуються заходи 

забезпечення позову, на території держави, суд якої видає розпорядження про 

такі заходи. Так, хоча за основу ст. 20 регламенту Brussels IIbis було взято ст. 24 

Брюссельської конвенції 1968 р., між статтями є відмінність, оскільки стаття 20 

регламенту Brussels IIbis передбачає застосування попередніх заходів виключно 

«у крайніх випадках» і «щодо особи чи майна, які знаходяться у цій державі». 

Норма, подібна до ст. 20 регламенту Brussels IIbis, міститься у ст. 11 Гаазької 

конвенції про батьківську відповідальність1996 р.: органи будь-якої Договірної 

Держави, на території якої перебуває дитина або майно, яке належить дитині, 

мають юрисдикцію вживати будь-яких необхідних заходів захисту в будь-якому 

невідкладному випадку.  

Водночас ні регламенти ЄС, ані Гаазькі дитячі конвенції не містять 

визначення того, який саме випадок слід вважати «крайнім» або «невідкладним», 

якщо йдеться про застосування попередніх охоронних чи забезпечувальних 

заходів у міжнародному цивільному процесі. Це питання вирішується судом у 

кожному конкретному випадку. У практичному посібнику із застосування 

Гаазької конвенції 1996 р. пропонується такий підхід щодо визначення 

«невідкладного випадку»: ідеться про ті випадки, коли існує велика вірогідність 

заподіяння дитині невідворотної шкоди, якщо не буде вжито відповідних заходів 

її захисту до того, як суди, що мають загальну юрисдикцію (статті 5–10), 

вирішать спір по суті. Прикладами таких «невідкладних випадків» можуть бути 

такі ситуації: 1) дитина перебуває поза межами держави свого звичайного місця 

проживання й потребує медичного лікування для збереження свого життя, а згода 

батьків на це лікування не може бути отримана; 2) дитина перебуває разом із 

батьком/матір’ю поза межами держави свого звичайного місця проживання й 

заявляє про факти фізичного насильства з боку батька/матері, а тому такий 
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контакт має бути негайно зупинено і для дитини віднайдено альтернативну 

тимчасову форму опіки
372

.  

Стаття 20 регламенту Brussels IIbis є предметом тлумачення ECJ у справі C-

403/09 Jasna Detiček v Maurizio Sgueglia. Сторонами цієї справи є подружжя 

громадянка Республіки Словенія і громадянин Італійської Республіки, які 

проживали у м. Рим упродовж 25 років. У 1997 р. у них народилася дочка. 25 

липня 2007 р. компетентний суд м. Тіволі (Італійська Республіка) відкрив 

провадження у справі про розлучення і про встановлення опіки над дочкою. Цей 

суд ухвалив попереднє рішення, за яким батько дитини отримав право 

одноосібної опіки над дитиною, а сама дитина мала бути тимчасово поміщена до 

дитячого будинку в Римі до остаточного вирішення справи по суті. Того самого 

дня мати дитини  разом із дитиною залишила Італію й виїхала до Словенії, де 

вони залишилися проживати. Регіональний суд м. Марібор (Республіка Словенії) 

рішенням від 22 листопада 2007, яке в подальшому було підтримано Рішенням 

Верховного Суду Словенії, оголосив рішення суду м. Тіволі від 25 липня 2007 р. 

таким, що підлягає виконанню в Республіці Словенія. На підставі Рішення 

Верховного Суду у Словенії було розпочато виконавче провадження щодо 

повернення дитини до Італії й поміщення дитини до дитячого будинку. Однак 

рішенням від 2 лютого 2009 р. Верховний суд Словенії призупинив виконання 

рішення італійського суду – до остаточного вирішення основного спору. 28 

листопада 2008 року мати дитини подала до суду м. Марібор заяву про 

застосування попередніх і охоронних заходів, які дають їй право опіки над 

дитиною, і наказом від 9 грудня 2008 суд задовольнив її заяву. При цьому суд 

обґрунтовував своє рішення статтею 20 регламенту 2201/2003 і статтею 13 

Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 

1980 р., вказавши на зміну обставин та на необхідність врахування інтересів 
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дитини. Таким чином, у цій справі судами двох держав-членів ЄС було ухвалено 

два рішення про застосування попередніх охоронних заходів, і ці рішення є 

протилежними за змістом. Тому апеляційний суд м. Марібор звернувся до ECJ з 

такими питаннями: а) чи має суд держави-учасниці юрисдикцію відповідно до ст. 

20 регламенту ЄС 2201/2003 на застосування охоронних заходів, якщо суд іншої 

держави-учасниці, що має юрисдикцію на вирішення справи по суті на підставі 

регламенту, уже застосував охоронні заходи і вони були визнані такими, що 

підлягають виконанню в першій державі-учасниці; б) у разі позитивної відповіді 

на перше питання – чи можна застосувати охоронні заходи на підставі ст. 20 

регламенту відповідно до національного права, змінивши охоронні заходи, 

застосовані судом держави-учасниці, що має юрисдикцію на вирішення справи по 

суті
373

. Рішення ECJ у справі Jasna Detiček v Maurizio Sguegli надає роз’яснення з 

цілої низки питань, що стосуються інституту попередніх охоронних заходів у 

сімейно-правових справах. У контексті питання, що розглядається, доречно 

звернути увагу на те, як ECJ визначає підстави застосування таких заходів. 

Зокрема, суд визначив, що для цього має бути наявною сукупність трьох умов: 1) 

попередні охоронні заходи є «вкрай необхідними»; 2) вони застосовуються щодо 

особи чи майна у державі суду; 3) ці заходи є попередніми (п. 39). За цією 

справою попереднє рішення у справі про батьківську відповідальність було 

ухвалено судом, що мав юрисдикцію на вирішення справи по суті, а саме – 

італійським судом, і це рішення було оголошено таким, що підлягає виконанню у 

Словенії. ECJ відзначив: «якби зміна обставин, що сталися в результаті 

переміщення дитини до іншого соціального середовища, вважалася б достатньою 

підставою для того, щоб уповноважити відповідно до ст. 20 регламенту суд, який 

не має юрисдикції на вирішення справи по суті, застосувати попередні охоронні 

заходи, що змінюють попередні заходи, вжиті судом, який має юрисдикцію на 

вирішення справи по суті, то будь-яка затримка у виконанні рішення в 

запитуваній державі сприяла б створенню умов, які дозволятимуть суду 
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блокувати виконання остаточного судового рішення, і таке тлумачення підривало 

б загальні принципи, закладені регламентом» (п. 47). 

Загалом у європейській судовій практиці не є рідкісними випадки, коли суд, 

вирішуючи справу про повернення чи про відмову в поверненні дитини до 

держави її звичайного місця проживання, видає також розпорядження про 

застосування попередніх охоронних заходів і встановлення тимчасової опіки над 

дитиною, до остаточного вирішення по суті справи про опіку. На противагу 

цьому, у наявній українській судовій практиці відсутні судові рішення, які б 

передбачали застосування ст. 11 Гаазької конвенції 1996 р. як підстави для 

вжиття попередніх тимчасових заходів. Наведемо приклад рішення українського 

суду, коли, на нашу думку, виходячи з обставин справи, існувала необхідність і 

правові підстави для застосування попередніх тимчасових заходів на підставі 

ст. 11 Гаазької конвенції 1996 р. Ідеться про рішення Київського районного суду 

м. Харкова у справі за позовом Головного управління юстиції в Харківській 

області в інтересах громадянина Ізраїлю до громадянки України, третя особа – 

орган опіки і піклування в особі Управління служби у справах дітей 

Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, про 

повернення неповнолітніх дітей до держави Ізраїль та передачу їх батькові. Суд 

постановив, що в розумінні статей 3 і 5 Конвенції 1980 року утримування дітей 

відповідачем в Україні без згоди на те позивача є протиправним, відповідач 

порушує права позивача на піклування про дітей, що включають право на 

визначення місця проживання їхніх неповнолітніх дітей. На цій підставі суд 

задовольнив позовну вимогу про визнання незаконним утримування на території 

України неповнолітніх дітей їхньою матір’ю. Водночас суд відмовив у позовних 

вимогах про повернення дітей до держави Ізраїль та передачу їх батькові, 

мотивуючи це тим, що діти мешкають в належних умовах, відвідують дитячий 

садок, отримують необхідний медичний догляд, тобто діти упродовж майже 

півтора року перебувають в Україні, звикли та адаптувалися в цьому середовищі, 

а тому їх повернення до держави Ізраїль, у якій вони прожили лише п’ять місяців, 
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є недоцільним
374

 .Таке часткове задоволення позовних вимог зумовлює колізію: з 

одного боку, суд визнав незаконним утримування дітей їх матір’ю на території 

України, з іншого, – відмовив у їх поверненні батькові до держави Ізраїль. 

Викладення резолютивної частини рішення у вказаній редакції породжує суттєві 

складнощі у його виконанні, адже постає питання: у якій державі і з ким із батьків 

діти мають проживати? Крім того, суд звернув увагу, що рішення про визначення 

місця проживання дітей або способи участі у вихованні дітей судовими або 

іншими уповноваженими органами держави Ізраїль не винесено, домовленостей 

щодо зазначених питань, зафіксованих у договорі або іншому документі, 

оформленому у письмовій формі у встановленому порядку, між позивачем і 

відповідачем, немає. Звичайно, як випливає чітко із положень Гаазької конвенції 

1980 (ст. 16), при вирішенні питання про повернення дитини суд не має права 

вирішувати по суті питання про опіку. Однак положення конвенції вказують на 

можливість субсидіарного застосування Гаазької конвенції 1996 р. На нашу 

думку, обставини справи свідчать про «крайній випадок»: утримання дітей 

матір’ю в Україні є неправомірним, а повернення їх до іншої держави батькові – 

суперечить їхнім інтересам; остаточне питання про опіку вирішуватиме суд, з 

обов’язковим заслуховуванням обох сторін, вивченням всіх необхідних доказів, 

але це потребує часу; натомість статті 11 і 12 Гаазької конвенції 1996 р. дозволять 

суду вжити тимчасових заходів.   
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Висновки до Розділу IV 

1. Наразі вже можемо констатувати поступову уніфікацію норм інституту 

попередніх охоронних (забезпечувальних) заходів, підтвердженням чого є 

регламенти ЄС, Гаазькі конвенції 1996 р., 1973 р., 2007 р., декілька двосторонніх 

договорів України про правову допомогу. Крім того, прийнято міжнародні 

правові документи «м’якого права», які не лише підтверджують важливість 

даного інституту в міжнародному цивільному процесі, але й закріплюють норми 

рекомендаційного характеру, що можуть бути використані при вдосконаленні 

національного законодавства держави. 

2. У практиці ECJ є низка рішень, які тлумачать і роз’яснюють норми 

регламентів ЄС про застосування попередніх (охоронних, забезпечувальних) 

заходів, і це, безперечно, полегшує практику їх застосування та порядок 

врегулювання на рівні внутрішнього національного законодавства ЄС. 

3. Інститут попередніх охоронних заходів можу бути застосовано як у 

міжнародних немайнових спорах стосовно дитини, так і в міжнародних сімейних 

спорах майнового характеру (зокрема, у справах про стягнення аліментів чи про 

поділ майна подружжя).  

4. Мета застосування попередніх заходів у міжнародних немайнових спорах 

стосовно дитини полягає у тимчасовому врегулюванні ситуації, збереженні 

існуючого status quo до вирішення спору по суті (щодо них доречніше 

застосовувати термін «попередні охоронні заходи»).  

5. Застосування попередніх забезпечувальних заходів у міжнародних 

сімейних спорах майнового характеру є більш традиційною для інституту 

забезпечення позову в міжнародних цивільних спорах і зводиться до того, щоб 

завадити діям відповідача щодо недобросовісного приховання своїх активів, а 

також забезпечити повне і своєчасне виконання судового рішення, що буде 

ухвалено в результаті вирішення справи по суті.  

6. Роз’яснення з цілої низки питань інституту попередніх охоронних заходів, 

які можуть застосовуватися при вирішенні сімейно-правових спорів у рамках 

міжнародного цивільного процесу, містяться у рішення ECJ по справі Jasna 
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Detiček v Maurizio Sguegli. Зокрема, ECJ визначив, що для застосування таких 

заходів є необхідною сукупність трьох умов: 1) такі заходи є «вкрай 

необхідними», 2) вони застосовуються щодо особи чи майна у державі суду, і 3) 

ці заходи є попередніми (п. 39).  

7. За своєю природою, забезпечувальні заходи мають обмежений строк дії (є 

тимчасовими). Тому вони мають застосовуватися в оперативному порядку, за 

необхідності без виклику сторони (undefended (ex parte) hearing). 

8. Можливість застосовування попередніх забезпечувальних заходів судом, 

який розглядає справу по суті, визнається всіма сучасними міжнародними 

правовими акти, які уніфікують норми міжнародної підсудності, і, як випливає з 

аналізу практики та доктрини, не породжує дискусії. Водночас, для міжнародного 

цивільного процесу особливо гостро стоїть проблема застосування попередніх 

охоронних заходів судами, іншими ніж той, в якому вирішується по суті 

основний спір:  

9. Керівними принципами визначення юрисдикції щодо забезпечення позову 

та застосування попередніх охоронних засобів у міжнародному цивільному 

процесі з вирішення сімейних спорів є наступні: 1) суд, який має юрисдикцію на 

вирішення спору по суті, також повинен мати право виносити розпорядження про 

попередні охоронні заходи; 2) за певних підстав юрисдикція щодо винесення 

розпорядження про такі заходи не залежить від юрисдикції щодо ухвалення 

рішення по суті справи; 3) достатньою підставою для застосування таких заходів 

у цивільних справах,які випливають з майнових відносин, є наявність майна 

(активів) у державі суду; 4) у сімейно-правових спорах, які стосуються 

батьківської відповідальності, для застосування незалежної юрисдикції щодо 

попередніх охоронних заходів потрібна сукупність умов: такі заходи є «вкрай 

необхідними», вони застосовуються щодо особи чи майна, які перебувають у 

державі суду, і вони повинні мати попередній та тимчасовий характер.  
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РОЗДІЛ 5. ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ІНОЗЕМНИХ СУДОВИХ 

РІШЕНЬ У СПРАВАХ ІЗ СІМЕЙНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ 

 

Підрозділ 5.1. Уніфікація принципів визнання та виконання іноземних 

судових рішень із сімейно-правових спорів 

 

Практична складність питання визнання та виконання іноземного судового 

рішення полягає в тому, що судове рішення як акт публічної влади однієї 

держави, прийнятий у межах її юрисдикції, має бути визнано й виконано на 

території іншої держави, на яку ця публічна влада не поширюється. Тому 

відправна теза дослідження та регулювання питань визнання й виконання 

іноземного судового рішення зводиться до того, що дія рішення суду зазвичай 

обмежується територією держави, суд якої його ухвалив, і для реалізації судового 

рішення за кордоном потрібна погоджена воля на це відповідної держави. Сучасні 

джерела правового регулювання визнання й виконання іноземних судових рішень 

втілюють ці два положення. Так, з одного боку, держава бере на себе обов’язок 

визнавати й виконувати іноземні судові рішення, – керуючись при цьому такими 

мотивами, як необхідність розвитку міжнародних зв’язків та забезпечення прав 

особи. З іншого боку, кожна держава встановлює певні межі такого визнання й 

виконання, оскільки і національні, і міжнародні джерела визначають перелік 

можливих підстав для відмови у визнанні та виконанні іноземного судового 

рішення.  

У науковій та учбовій літературі можемо натрапити на різні підходи до 

класифікації і системи принципів, які покладено в основу сучасного інституту 

визнання й виконання іноземних судових рішень. У 2003 р. Комітетом міністрів 

Ради Європи було прийнято Рекомендацію № 17 про примусове виконання
375

, яка 

застосовується до цивільних та сімейних справ. У цій Рекомендації Рада Європи 

звернула увагу на необхідність посилення, у першу чергу, таких принципів: 
                                                           
375

 Рекомендація № R(2003) 17 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

примусового виконання // URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws. 
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а) принцип верховенства права (примусове виконання рішення суду повинно 

регулюватися чіткими правовими нормами, які визначають права та обов’язки 

сторін, а процедура примусового виконання має бути детально регламентована в 

законодавстві, щоб бути прозорою, передбачуваною і ефективною); б) принцип 

добросовісності (обов’язкове співробітництво сторін у виконавчому 

провадженні); в) принцип співрозмірності (процедура примусового виконання 

має бути співрозмірною позовним вимогам, сумі позову та інтересам 

відповідача); г) принцип належного повідомлення й виклику у виконавче 

провадження.  

До числа міжнародних правових актів, які містять уніфіковані принципи 

цивільного процесуального права, слід віднести Європейську конвенцію про 

захист прав людини 1950 р. Хоча в тексті статті 6 (ч. 1) спеціально не згадується 

право людини на безумовне і своєчасне виконання судового рішення, тим не 

менше ECHR послідовно виводить це право із «права на справедливий суд» при 

розгляді конкретних справ, зазначаючи таке: «…право, передбачене ч. 1 ст. 6 

забезпечує кожному право на розгляд його справи, що стосується цивільних прав 

і обов’язків, і … це право було б ілюзорним, якби національна правова система 

дозволяла остаточному та обов’язковому судовому рішенню залишатися без дії на 

шкоду однієї зі сторін. Було б неприпустимо, якби ч. 1 ст. 6 детально визначала 

процесуальні гарантії, надані сторонам у провадженні – провадженні, що є 

справедливим, публічним та оперативним, – без забезпечення виконання судових 

рішень» 376; «якщо статтю 6 тлумачити як таку, що «стосується виключно доступу 

до судового органу та судового провадження», то це могло б призводити до 

ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні держави 

зобов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію… Отже, для цілей статті 6 

виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова 

                                                           
376

 Рішення ECHR у справі Hornsby v. Greece («Хорнсбі проти Греції») від 19 березня 1997 

(п.40) // Судовий захист прав людини: Практика Європейського Суду з прав людини у 

контексті західної правової традиції. – Вид. 2-е, виправ., доп. – К.: Реферат, 2007. – 848 с. – С. 

246-247. 
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частина судового розгляду»377. Ця позиція ECHR щодо того, що право на 

виконання судового рішення є складовою частиною судового розгляду й 

механізму судового захисту, отримує свою подальшу конкретизацію й у низці 

рішень, що стосуються безпосередньо захисту саме сімейних прав.  

Відповідно до практики ECHR ще одним фундаментальним принципом 

сучасного інституту визнання та виконання судових рішень є принцип 

остаточності судового рішення та юридичної визначеності (принцип res judicata). 

Суть принципу полягає в тому, що «жодна зі сторін не має права вимагати 

перегляду остаточних і обов’язкових судових рішень лише для того, аби 

домогтися нового слухання» 378. Принагідно нагадаємо, що цей принцип є також 

основою судочинства в касаційній інстанції, оскільки передбачає що 

повноваження суду цієї інстанції полягають у виправленні помилок і недоліків 

судочинства, а не у здійсненні нового судового розгляду справи. У міжнародному 

цивільному процесі принцип res judicata означає неприпустимість перегляду по 

суті іноземного судового рішення у тій державі, у якій запитується його визнання 

і виконання. Норму про те, що «жодний компетентний орган запитуваної держави 

не може переглядати рішення по суті», закріплено у ст. 28 Гаазької конвенції про 

міжнародне стягнення аліментів 2007 р. і ст. 27 Гаазької конвенції про 

батьківську відповідальність 1996 р. Важливо наголосити, що це правило 

стосується саме «остаточного судового рішення», тобто такого рішення, яке 

«більше не підлягає звичайним процедурам перегляду у Державі його 

походження» (ст. 4 (ч.1, п.2) Гаазької Конвенції 1973 р.), «має законну силу в 

державі походження» (ст. 20 (ч.6) Гаазької Конвенції 2007 р.). Більшість 

двосторонніх договорів України про правову допомогу закріплюють правило про 

остаточність судового рішення в тій нормі, яка визначає вимоги до змісту і 

додатків клопотання про визнання і виконання іноземного судового рішення. До 

такого клопотання обов’язково додається «завірена належним чином копія 

                                                           
377

 Рішення ECHR у справі Shmalko v. Ukraine («Шмалько проти України») від 20.07.2004 (п. 

43) // Офіційний вісник України від 10.12.2004 р. 
378

 Див., приміром, Рішення ECHR у справі Brumarescu v. Romania («Брумареску проти 

Румунії») від 28.10.1999 (п. 61) // URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58337. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58337
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


292 
 

рішення з підтвердженням суду про те, що воно набуло чинності та його можна 

виконувати»379.  

З практичної точки зору важливим є питання про можливість визнання та 

виконання за кордоном рішень судів України, щодо яких законодавство України 

допускає негайне виконання. Так, відповідно до ст. 430 (ч.1) ЦПК України суд 

допускає негайне виконання, зокрема, рішень у справах про стягнення аліментів – 

у межах суми платежу за один місяць (п. 1), про відібрання дитини і повернення її 

тому, з ким вона проживала (п. 5). Однак враховуючи зазначені норми 

міжнародних договорів, ті судові рішення, які ще не вступили в законну силу, не 

можуть визнаватися та виконуватися за кордоном, навіть якщо законодавство 

України як законодавство держави їх ухвалення допускає щодо них негайне 

виконання. Виняток становлять судові рішення у справах, що стосуються 

аліментних зобов’язань, на які поширюється Договір між Україною і Республікою 

Польща про правову допомогу 1994 р., оскільки згідно з ст. 50 (ч.1, п.1) Договору 

рішення підлягають визнанню й виконанню на території іншої Договірної 

Сторони, якщо «згідно із законодавством тієї Договірної Сторони, на території 

якої рішення було винесене, воно набрало законної сили і підлягає виконанню, а у 

справах, що стосуються аліментних зобов’язань, також рішення, що не набрали 

законної сили, але підлягають виконанню»380
.  

Найбільш повно принцип неприпустимості перегляду остаточного судового 

рішення на стадії його визнання судом запитуваної держави відтворено у статтях 

регламентів ЄС, першоосновою яких є ст. 30 Брюссельської конвенції 1968 р. По-

перше, регламентами визначено, що за жодних обставин судове рішення не може 

                                                           
379

 Приміром, п.1 ч.2 ст. 53 Договору між Україною та Чеською Республікою про правову 

допомогу в цивільних справах від 28.05.2001; п.1 ч.4 ст. 40 Договору між Україною та 

Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в цивільних та кримінальних 

справах від 27.03.2003 р.; п.1 ч.4 ст. 43 Договору між Україною і Литовською Республікою про 

правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 

7.07.1993. 
380

 Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних і кримінальних справах 1993 р. – Зібрання чинних міжнародних договорів України. 

2004. № 4. Кн. 2. С. 152. 
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бути переглянуто по суті381. По-друге, надано право суду держави-учасниці, у якій 

подано клопотання про визнання судового рішення, ухваленого в іншій державі-

учасниці, зупинити провадження, якщо на це рішення подано апеляцію (ст. 27 

регламенту Brussels IIbis, ст. 21 (ч.3) регламенту про аліменти № 4/2009, ст. 41 

регламенту про правовий режим майна подружжя № 2016/1103, ст. 41 регламенту 

про правовий режим майна зареєстрованого партнерства № 2016/1104. Зрозуміло, 

що уніфіковані норми сучасного міжнародного цивільного процесу покликані 

забезпечити швидке визнання іноземних судових рішень. Однак існують 

обставини, за яких визнання рішення може бути передчасним. Зокрема, ідеться 

про ті випадки, коли рішення суду ще не стало остаточним (res judicata), а тому 

правило регламентів ЄС про можливість призупинення процедури визнання 

іноземного судового рішення (яке, до речі, відтворено також у Правилі 35.3 

Правил міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT) стоїть на заваді 

визнання та примусового виконання такого рішення, яке ще може бути 

переглянуто по суті, змінено чи скасовано в суді держави його ухвалення. 

Виходячи зі змісту норм регламентів, це правило надає право, проте не зобов’язує 

суд, до якого подано клопотання про визнання судового рішення, зупинити 

провадження. Таким чином, створюється пересторога щодо зловживання 

стороною-боржником у справі своїм правом оскаржувати рішення й затягувати 

його визнання та виконання шляхом подання «безнадійної» апеляції. Імовірно, 

найскладнішим є питання про критерії визначення необхідності зупинити 

провадження з визнання іноземного судового рішення. Адже справи, що 

випливають з міжнародних сімейних спорів, є тими справами, у яких серйозні 

негативні наслідки для дитини чи для інших членів сім’ї може мати як 

затягування у виконанні рішення, так і поспішне виконання рішення суду, що в 

подальшому може бути скасовано. ECJ у рішенні Industrial Diamond Supplies v 

Luigi Riva щодо тлумачення ст. 30 Брюссельської конвенції 1968 р. визнав за 

судом право зупинити провадження щодо визнання іноземного судового рішення 
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 Ст. 26 регламенту Brussels IIbis, ст. 40 регламенту № 2016/1103 про режим права власності 

подружжя, ст. 40 регламенту № 2016/1104 про майнові наслідки зареєстрованого партнерства. 
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«за наявності будь-яких розумних і обґрунтованих сумнівів, що постають у 

зв’язку з долею рішення суду в державі його ухвалення»382. 

Наступним принципом інституту визнання та виконання іноземних судових 

рішень є взаємність. У сучасній юридичній літературі та практиці ставлення щодо 

доречності поширення цього принципу на інститут визнання й виконання 

іноземних судових рішень є неоднозначним. Наприклад, російська доктрина 

подовжує наполягати на тому, що в міжнародному плані взаємність практично 

завжди є необхідною умовою для виконання рішення іноземної судової 

установи 383. Іншу позицію з цього питання обстоює європейська юридична наука. 

Так, наприклад, німецький правознавець Х. Шак вважає припис п. 5 абз. 1 § 328 

ЦПК Федеративної Республіки Німеччини («визнання іноземного рішення 

виключається, якщо не забезпечена взаємність») таким, що не узгоджується з 

інтересами сторін, оскільки правовий захист сторін погіршується, коли держава 

за власними політико-правовими мотивами відмовляється визнавати рішення 

іноземних судів. Таким чином, вчений робить висновок про те, що учасники 

процесу не можуть і не повинні відповідати за поведінку держави, в іншому разі 

має місце втручання публічних інтересів у приватноправові, а тому «багато що 

говорить на користь повної відмови від взаємності в рамках міжнародного 

цивільного процесуального права»384. Натомість, дедалі більше нових, прийнятих 

у державах Європи законів про міжнародне приватне право, які включають у т.ч. 

норми про міжнародний цивільний процес, взагалі відмовилися від взаємності. 

Автори Принципів міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT 

характеризують у коментарі до Принципу 30 «Визнання» принцип взаємності як 
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 Case 43/77. Industrial Diamond Supplies v Luigi Riva. Judgment of the Court of 22 November 

1977. – European Court reports 1977. – Page 02175. 
383

 Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3-х т. Т. 3. Трансграничные банкротства. 

Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс: Учебник. – 

М.: Издательство БЕК, 2001. – 768 с. – С. 380; Марышева Н.И. Семейные отношения с 

участием иностранцев: правовое регулирование в России. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – 328 с. – 

С. 280. 
384

 Шак. Х. Международное гражданское процессуальное право: Учебник./Пер. с нем. – М.: 

Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 17. 
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принцип рівного ставлення, зазначають про те, що «взаємність вже давно не є 

передумовою визнання іноземного судового рішення у багатьох країнах», однак 

роблять застереження про те, що взаємність буде дотримана, якщо право держави 

суду приймає ці Принципи і,зокрема, Принцип 30385. Найповніше принцип 

взаємності у визнанні і виконанні судових рішень проявляється у праві ЄС, 

регламенти якого поступово скасовують екзекватуру для деяких категорій 

судових рішень і запроваджують замість неї процедуру сертифікації. Основою 

положень про визнання і виконання є принцип взаємної довіри386
. 

ЦПК України 2004 р. (ст. 390, ст. 399) до внесення змін Законом України від 

21.01.210 р. продовжував лінію, обрану ще радянською державою і 

сформульовану ще ЦПК УРСР 1924 р., відповідно до якої рішення іноземних 

судів виконуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами. 

Остання редакція ст. 390 і ст. 399 ЦПК України 2004 р., а також ЦПК України 

2017 р. (ст. 462, ст. 471) порушили практику, за якої відсутність міжнародного 

договору перешкоджала визнанню іноземного судового рішення. Вказані норми 

допускають визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів із двох 

юридичних підстав: 1) якщо це передбачено міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України; 2) за принципом 

взаємності, наявність якого презюмується. Загалом такі правила застосування  

принципу взаємності варто оцінювати як позитивне. Відсутність прямого, на рівні 

закону, визнання принципу взаємності унеможливлювало виконання рішень 

українських судів за кордоном, за винятком держав-членів СНД та відносно 

невеликої кількості інших держав, з якими Україна мала двосторонні договори 

про правову допомогу. Процес укладення міжнародних договорів є тривалим і 

заформалізованим, а тому доречно поставити питання про відповідність підходу 

щодо підпорядкування питання визнання та виконання іноземних судових рішень 

                                                           
385

 ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure as adopted and promulgated by the 

American Law Institute at Washington, D.C., U.S.A. May 2004 and by UNIDROIT at Rome, Italy 

April 2004. -  Cambridge University Press, 2006. – 177 p. – P. 49. 
386

 Див., приміром: Case C-195/08 PPU. Inga Rinau. – Judgment of 11 July 2008 (п. 50). – E.C.R. 

[2008], I-05271. 
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виключно міжнародним договорам вимогам часу. Вважаємо, що включення 

припису про можливість застосування взаємності істотно розширює коло рішень, 

які можуть бути визнані в Україні. Позитивний ефект положень ст. 462, ст. 471 

ЦПК України можна розглядати з двох позицій: I – з позиції держави й розвитку 

міжнародного правового співробітництва – це відхід від політики ізольованості й 

намір сприйняти міжнародні та, зокрема, європейські стандарти у сфері 

забезпечення прав людини; II – з позиції пересічних громадян України – суб’єктів 

цивільних, у тому числі сімейних, відносин – розширення можливості визнання в 

Україні рішень, ухвалених іноземними судами, та можливості ставити питання 

про визнання та виконання за кордоном рішень українських судів на умовах 

взаємності. Закріплення взаємності як додаткової підстави для визнання й 

виконання судового рішення – це додаткова можливість захисту прав громадян 

України в іноземній державі за відсутності міжнародного договору.  

З огляду на аналіз судової практики України щодо застосування при розгляді 

справ про визнання та виконання іноземних судових рішень принципу взаємності, 

передбаченого ст. 390, ст. 396 ЦПК України 2004 р., можемо зробити декілька 

висновків. 

1. Як випливає з положень ч. 2 ст. 390 ЦПК України 2004 р., презумпція 

принципу взаємності є спростовною. Це означає, що боржник у справі має право 

доводити перед судом, що взаємність визнання та виконання у відносинах із 

певною державою відсутня. Постає питання про те, які обставини можуть 

слугувати доказом цьому. На жаль, наявна судова практика України наразі не дає 

відповіді на це питання, оскільки в ній фактично відсутнє тлумачення принципу 

взаємності. Наприклад, у справі про визнання рішення суду м. Вайнфельден 

(Швейцарія) про встановлення батьківства та стягнення утримання, яке набрало 

законної сили 7 травня 2013 року, український суд обмежився лише посиланням 

на статтю 399 ЦПК України, не вказавши, на якій правовій підставі рішення суду 

Швейцарії визнається й підлягає виконанню в Україні – міжнародного договору 

чи за принципом взаємності. Суд лише зазначив, що заявник не пропустив строк 

пред’явлення рішення іноземного суду до визнання в Україні, предмет спору за 
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законами України підлягає судовому розгляду, а визнання вказаного рішення не 

загрожує інтересам України, і зробив висновок про задоволення клопотання про 

визнання рішення387
.  

2. На жаль, мають місце випадки, коли навіть суд касаційної інстанції 

відмовляв у визнанні іноземного судового рішення на підставі відсутності 

міжнародного договору з відповідною державою, не враховуючи при цьому 

можливості застосувати принцип взаємності. Показовою може бути ухвала 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 

справ від 26.12.2012 р., постановлена у справі про визнання в Україні рішення 

окружного сімейного суду м. Ізерлон (Федеративна Республіка Німеччина) про 

розірвання шлюбу. Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду від 

06.03.2012 р. в задоволенні заяви про визнання вказаного рішення було 

відмовлено; Ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області від 11.04.2012 р. 

ухвалу суду першої інстанції скасовано та провадження у справі закрито. Вищий 

спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшов 

висновку, що оскаржувана ухвала суду апеляційної інстанції постановлена з 

додержанням норм матеріального та процесуального права. На обґрунтування 

своєї позиції суд зіслався на ст. 399 ЦПК України 2004 р., встановив, що між 

Україною та Федеративною Республікою Німеччина міжнародні договори про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах не 

укладались, і застосував п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 

24.12.1999 року № 12 «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й 

виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, 

постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території 

України», відповідно до якого «в разі коли держава, про виконання рішення чи 

арбітражу якої надійшло клопотання, не є учасницею договору, суди України не 

розглядають цього клопотання і відмовляють у його прийнятті, а якщо справу 

                                                           
387

 Ухвала Ленінського районного суду м. Дніпропетровська від 15.01.2014 у справі № 

205/10113/13-ц про визнання Рішення місцевого суду Вайнфельдена (Швейцарія) про 

встановлення батьківства та стягнення утримання // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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було заведено, – закривають провадження у справі»388. На нашу думку, така 

позиція є неправильною, оскільки судом проігноровано той факт, що положення 

п. 4 згаданої постанови Пленуму ВСУ 1999 р. суперечить статтям 390 і 399 ЦПК 

України 2004 р., а з точки зору ієрархії джерел права пріоритет у регулюванні 

цього питання має саме норма ЦПК, а не постанова Пленуму ВСУ 1999 р. На час 

розгляду справи норми 390 і ст. 399 ЦПК України вже діяли у редакції Закону від 

21.01.2010 р. Дійсно, ст. 399 ЦПК, яка визначає умови визнання рішення 

іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, не містить 

застереження аналогічного до положення ст. 390 (ч.2) ЦПК України про те, що «у 

разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від принципу 

взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше». Тому, на нашу 

думку, у цьому випадку питання про презумпцію наявності взаємності мало бути 

вирішено за аналогією закону, із застосуванням ст. 8 (ч.8) і ст. 390 (ч.2) ЦПК 

України 2004 р.  

Загалом же суди України застосовують принцип взаємності при вирішенні 

справ про визнання й виконання судових рішень із сімейних справ. Така позиція 

сприяє визнанню іноземних судових рішень на території України, але не означає 

автоматичного визнання рішень вітчизняних судів за кордоном. Це, у свою чергу, 

ускладнює правовий захист громадян за позовами до іноземного відповідача на 

підставі рішень судів України – при поданні рішення суду України для його 

виконання за місцем проживання відповідача в іноземній державі. Тому 

надзвичайно важливою є участь України в низці Гаазьких конвенцій, які 

уніфікують норми інституту визнання та виконання судових рішень з різних 

категорій міжнародних сімейних спорів. Ці конвенції, так само як і регламенти 

ЄС, закріплюють, крім згаданого вище принципу res judicata, ще декілька 

принципів, які складають основу сучасного інституту визнання та виконання 

іноземних судових рішень з міжнародних сімейних спорів:  

                                                           
388

 Справа № 6-18596св12. Ухвала ВССУ від 26.12.2012 р. по справі про визнання в Україні 

рішення окружного сімейного сду м. Ізерлон (Федеративна Республіка Німеччина) від про 

розірвання шлюбу // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua 
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– принцип неможливості перегляду судом запитуваної держави фактичних 

обставин, якими суд держави походження рішення обґрунтовував свою 

юрисдикцію (ст. 27 Гаазької конвенції 2007 р., ст. 25 Гаазької конвенції 1996 р., 

ст. 24 регламенту Brussels IIbis, ст. 39 регламенту про правовий режим майна 

подружжя № 2016/1103 і ст. 39 регламенту про правовий режим майна 

зареєстрованого партнерства № 2016/1104);  

– принцип застосування lex fori до процедури визнання й виконання 

іноземного судового рішення (ст. 24, ст. 28 Гаазької конвенції 1996 р., ст. 32 

Гаазької конвенції 2007 р., ст. 30 регламенту Brussels IIbis, ст. 45 регламенту про 

правовий режим майна подружжя № 2016/1103 і ст. 45 регламенту про правовий 

режим майна зареєстрованого партнерства № 2016/1104); 

– принцип можливості часткового визнання і виконання іноземного судового 

рішення (ст. 21 Гаазької конвенції 2007 р., ст. 36 регламенту Brussels IIbis, ст. 37 

регламенту про утримання № 4/2009, ст. 54 Регламенту про правовий режим 

майна подружжя № 2016/1103 і ст. 54 регламенту про правовий режим майна 

зареєстрованого партнерства № 2016/1104); 

– принцип необхідності застосовувати просту і швидку процедуру визнання 

та ефективні заходи виконання судового рішення (ст. 26 (ч. 2) Гаазької конвенції 

1996 р., ст. 32 (ч. 2) Гаазької конвенції 2007 р.; 

– принцип широкого визначення категорії «рішення суду», оскільки вона 

включає не лише рішення, ухвалені судом в результаті вирішення справи по суті, 

але також 1) затверджені судом мирові угоди; 2) договори, укладені сторонами 

аліментного зобов’язання (ст. 2, ст. 21 Гаазької конвенції 1973 р., ст. 19 і 

ст. 30 Гаазької конвенції 2007 р., ст. 46 регламенту Brussels IIbis, ст. 48 

регламенту про утримання № 4/2009, ст. 60 регламенту про правовий режим 

майна подружжя № 2016/1103 і ст. 60 регламенту про правовий режим майна 

зареєстрованого партнерства № 2016/1104).  
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Підрозділ 5.2. Еволюція інституту визнання та виконання іноземних 

судових рішень із сімейно-правових спорів у Європейському Союзі 

 

Найперші акти Європейського Союзу, які уніфікували норми цивільного 

процесу, – Брюссельська конвенція 1968 р. і Брюссельська конвенція 1998 р., хоча 

і спрощували порядок визнання й виконання судових рішень на території держав-

членів ЄС, проте не скасовували необхідність застосування процедури 

екзекватури. Остання передбачає, що судове рішення, ухвалене в одній державі-

учасниці, задля його виконання на території іншої держави-учасниці, спочатку 

потребує проходження стадії оголошення його таким, що визнається, і може бути 

виконано в цій державі. Регламенти ЄС Brussels I і Brussels II розвинули 

положення  згаданих конвенцій1968 р. і 1998 р., оскільки запровадили 

прискорену процедуру екзекватури: компетентний суд запитуючої держави 

автоматично видає екзекватуру, а боржник може оскаржити її в порядку апеляції. 

У європейській юридичній літературі такі новели характеризувалися, звичайно, 

як прогресивні. Водночас вказувалося на таку особливість: враховуючи те, що 

проміжна процедура виконання іноземного судового рішення все одно продовжує 

існувати, то нерідко вона стимулює боржника до зумисної тривалої затримки у 

виконанні рішення та, як наслідок, – до затримки у виплаті присудженої суми чи 

виконанні покладеного судом на боржника обов’язку389. Тому наступні 

регламенти ЄС вже поступово скасували екзекватуру щодо судових рішень з 

деяких категорій рішень у цивільних справах і запровадили замість неї процедуру 

сертифікації.  

Основну мету правил визнання і виконання іноземних судових рішень, які 

встановлено регламентом Brussels IIbis, віддзеркалено у п. 21 його преамбули, і 

вона полягає в тому, що визнання та виконання рішень, ухвалених судом 

держави-учасниці ЄС, має ґрунтуватися на принципі взаємної довіри, а перелік 

                                                           
389

 McEleavy P. Facilitating Cross-Border Debt Recovery - The European Payment Order and Small 

Claims Regulations. – International and Comparative Law Quarterly, vol 57, April 2008. – P. 449-

465. – P. 451. 
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підстав для невизнання іноземного судового рішення має бути зведено до 

мінімуму. Для того, щоб зробити висновки про те, яким саме чином цю мету 

реалізовано, проаналізуємо норми Розділу III цього регламенту, що має назву 

«Визнання і виконання» і складається з 6 частин. Частина I «Визнання» 

встановлює принцип автоматичного визнання судового рішення, без необхідності 

застосування будь-якої спеціальної процедури, у справах про розірвання шлюбу, 

визнання його недійсним, встановлення режиму сепарації, а також у справах про 

батьківську відповідальність (ст. 21), визначає вичерпний перелік підстав для 

невизнання судових рішень у цих категоріях справ (ст. 22, ст. 23), встановлює 

заборону перегляду юрисдикції суду, який ухвалив рішення (ст. 24), заборону 

відмови у визнанні судового рішення на підставі відмінностей у застосовуваному 

праві (ст. 25), заборону перегляду іноземного судового рішення по суті (ст. 26), 

можливість суду, який розглядає клопотання про визнання іноземного судового 

рішення, зупинити провадження у разі подання апеляції на це рішення (ст. 27). 

Частина II «Подання заяви про оголошення судового рішення таким, що підлягає 

виконанню» стосується виключно судових рішень, які ухвалено у справах про 

батьківську відповідальність і які можуть бути примусово виконані. Нормами цієї 

частини врегульовано різні процесуальні аспекти подання заяви про оголошення 

судового рішення таким, що підлягає виконанню, а саме: підсудність заяви 

(ст. 29), порядок ухвалення рішення за заявою (ст. 30, 31), повідомлення заявника 

про рішення, ухвалене за його заявою (ст. 32), подання на нього апеляції (ст. 33–

35) і можливість часткового виконання рішення (ст. 36). Частиною III 

«Положення, спільні для Частин I і Частини II» визначено перелік документів, які 

зацікавлена сторона подає разом із заявою про визнання судового рішення або із 

заявою про оголошення рішення таким, що підлягає виконанню. За загальним 

правилом, це два документи: копія іноземного судового рішення, яка відповідає 

вимогам, необхідним для встановлення його ідентичності, та сертифікат, виданий 

відповідно до цього регламенту. Якщо йдеться про визнання та виконання 

заочного судового рішення, то додатково має бути подано документ, який 

підтверджує вручення стороні, відсутній у судовому процесі, документа про 
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ініціювання процесу, або будь-якого документа, який вказує на те, що відповідач 

однозначно погодився із судовим рішенням (ст. 37). Частина IV «Можливість 

виконання деяких видів судових рішень, що стосуються права доступу до дитини, 

та деяких видів судових рішень про зобов’язання повернути дитину» встановлює 

особливий порядок визнання іноземних судових рішень, ухвалених з двох 

категорій справ про батьківську відповідальність: справ про права доступу до 

дитини і справ про повернення дитини. Порядок, встановлений нормами цієї 

частини (ст. 40–45), є альтернативою загальному порядку визнання та виконання 

судових рішень, який передбачено положеннями Частини I і Частини II 

регламенту. Частина V «Автентичні правові документи та угоди» включає лише 

одну статтю (ст. 46), яка поширює правила, застосовані щодо іноземних судових 

рішень, на автентичні документи та угоди, укладені сторонами спору. Положення 

Частини VI «Інші положення» регулюють загальні питання визнання й виконання 

судових рішень, що застосовуються до всіх категорій та правових режимів 

визнання. Зокрема, вони встановлюють колізійну прив’язку lex fori для 

врегулювання порядку виконання судового рішення (ст. 47), можливість відмови 

у виконанні судового рішення про право доступу до дитини чи про повернення 

дитини, якщо воно суперечить більш пізньому рішенню суду (ст. 47), право суду 

держави, в якій виконується судове рішення, самостійно визначити практичні 

заходи для організації здійснення права доступу до дитини, якщо у судовому 

рішенні, ухваленому судом держави, компетентним вирішувати спір по суті, такі 

заходи не було вказано взагалі або було визначено неналежним чином, і за умови 

дотримання всіх істотних умов судового рішення (ст. 48), закріплюють заборону 

вимагати заставу чи депозит від особи, яка подає заяву про визнання судового 

рішення чи оголошення його таким, що підлягає виконанню, на тій підставі, що 

вона є іноземцем або що не має звичайного місця проживання в державі 

виконання судового рішення (ст. 51), скасовують необхідність легалізації та будь-

яких інших формальних процедур щодо судового рішення й сертифікату на стадії 

визнання та виконання (ст. 52). 
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Відправним положенням правил регламенту Brussels IIbis щодо визнання й 

виконання судових рішень є встановлення автоматичного або т. зв. «простого» 

порядку визнання судових рішень з усіх категорій сімейних справ, які охоплені 

предметною сферою його застосування
390

. Так, відповідно до ст. 21, судове 

рішення, ухвалене в державі-учасниці, визнається в інших державах-учасницях 

без необхідності застосування будь-якої спеціальної процедури (ч. 1); жодна 

спеціальна процедура не потрібна для внесення змін до реєстрів записів держави-

учасниці про цивільний статус на підставі судового рішення про розлучення, 

окреме проживання або визнання шлюбу недійсним, яке було ухвалено в іншій 

державі-учасниці, і щодо якого вже не може бути подано апеляцію відповідно до 

права цієї держави-учасниці (ч. 2). Разом з цим, з метою захисту інтересів сторін 

справи це загальне правило про автоматичне визнання судового рішення 

доповнюється положенням про те, що будь-яка зацікавлена особа може 

відповідно до процедури, визначеної регламентом, подати заяву про визнання чи 

заяву про відмову у визнанні судового рішення (ст. 21 (ч.3)). Правовою межею 

автоматичного визнання судового рішення є встановлена регламентом система 

вичерпних підстав для відмови у визнанні судового рішення, яка може бути 

застосована одним із подружжя, якщо йдеться про рішення у справах про 

розірвання шлюбу, встановлення окремого проживання, визнання шлюбу 

недійсним (ст. 22), або одним із батьків дитини – щодо рішень у справах про 

батьківську відповідальність (ст. 23). Якщо ж судове рішення вже стало 

остаточним у державі його ухвалення і зацікавлена особа не подає заяву про 

відмову в його визнанні, то рішення матиме в усіх державах-членах ЄС таку саму 

юридичну силу, що й рішення їхніх національних судів.  

Зазначене правило не має аналогів у жодній із чинних Гаазьких конвенцій. 

Не передбачено воно й у проекті Гаазької конвенції про визнання та виконання 

іноземних судових рішень. Проте аналогічні за змістом правила уніфіковано 

                                                           
390 Дет. Див.:Черняк Ю. В. Основні напрямки розвитку інституту визнання та виконання 

іноземних судових рішень у спорах щодо дитини: досвід Європейського Союзу. – Бюлетень 

Міністерства юстиції України. 2011. № 11. – С. 88-93. 
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чинною редакцією регламенту Brussels I № 1215/2012 (ст. 36, ст. 37, ст. 45), а 

також відтворено у регламенті про режим власності подружжя № 2016/1103 (п. 56 

преамбули, ст. 42–57), регламенті про майнові наслідки зареєстрованого 

партнерства № 2016/1104 (п. 56 преамбули, ст. 42–57) та в регламенті про 

утримання № 4/2009, але виключно стосовно рішень, ухвалених у державі-

учасниці, яка не зв’язана Гаазьким Протоколом 2007 р.391 Так Розділ IV 

регламенту № 4/2009, присвячений інституту визнання та виконання судових 

рішень у справах про стягнення аліментів, складається із двох частин, назви яких 

вже вказують на існування двох систем правил: частина I «Рішення, ухвалені у 

державах-учасницях, які зв’язані Гаазьким Протоколом 2007 р.» і частина II 

«Рішення, ухвалені у державах-учасницях, які не зв’язані Гаазьким Протоколом 

2007 р.». Перша система правил поширюється на визнання і виконання рішень 

про стягнення аліментів, ухвалені у державі-учасниці ЄС, для якої Гаазький 

Протокол 2007 р. є чинним. Такі рішення визнаються без необхідності 

застосовувати будь-яку спеціальну процедуру – зокрема, процедуру оголошення 

їх такими, що підлягають виконанню (ст. 17 (ч. 1, ч. 2)). Необхідною 

передумовою для такого прогресивного кроку стала уніфікація колізійних норм 

Гаазьким Протоколом від 23 листопада 2007 р. і певний ступінь гармонізації 

матеріального права у сфері аліментних зобов’язань (п. 20, п. 24 преамбули, ст. 15 

регламенту). Особа, зацікавлена у виконанні такого рішення, повинна надати 

компетентним органам держави його виконання такі документи: (a) копію 

судового рішення, яка відповідає вимогам, необхідним для встановлення її 

справжності; (b) витяг із рішення, виданий судом його ухвалення (відповідно до 

форми, передбаченої Додатком I до регламенту); (с) за необхідності, – документ, 

який вказує суму платежів і дату обчислення цієї суми; (d) за необхідності, – 

                                                           
391

 Відповідно до ст. 23, такі рішення визнаються в інших державах-учасницях без необхідності 

застосування спеціальної процедури, однак будь-яка зацікавлена особа може, відповідно до 

процедури, передбаченої регламентом, подати заяву про визнання рішення суду або про 

відмову в його визнанні (ст. 23); такі рішення можуть бути примусово виконані на території 

інших держав-учасниць, лише якщо за заявою зацікавленої особи їх оголошено такими, що 

підлягають виконанню (ст. 26). 
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транслітерацію або переклад змісту витягу судового рішення на офіційну мову 

Держави-учасниці виконання рішення (ст. 20). 

Регламентом № 4/2009 передбачено також і іншу, більш складну систему 

правил визнання та виконання рішень про утримання. Стосовно рішень, 

ухвалених у державі-учасниці, яка не зв’язана Гаазьким Протоколом 2007 р., 

презумпція їх автоматичного визнання діє (ст. 23), проте будь-яка зацікавлена 

особа може подати заяву про визнання рішення або про відмову у визнанні (ст. 

24). Більш складним, порівняно із першою системою правил, є і порядок 

виконання таких рішень: рішення, ухвалене в одній із держав-учасниць, яка не 

зв’язана Гаазьким Протоколом 2007, і яке є виконуваним в цій державі, 

виконується в інших державах-учасницях ЄС у разі, коли за заявою зацікавленої 

особи воно оголошено таким, що підлягає виконанню (ст. 26). Отже, розбіжності 

між двома системами правил визнання і виконання судових рішень у справах про 

стягнення аліментів, що передбачені регламентом ЄС № 4/2009, стосуються 

обсягу можливих підстав для відмови у визнанні та виконанні рішення 

іноземного суду, а також самого порядку визнання та виконання судового 

рішення про стягнення утримання.  

Окрему увагу слід звернути на передбачений правом ЄС порядок виконання 

іноземних судових рішень у справах про батьківську відповідальність. Щодо 

рішень судів ЄС у цих категоріях справ регламентом Brussels IIbis встановлено 

процедуру подання заяви про оголошення судового рішення таким, що підлягає 

виконанню (ст. 28–36), а також спеціальні правила визнання та виконання 

іноземних судових рішень у справах про права доступу до дитини і справах про 

повернення дитини (ст. 40–45). Заява про оголошення рішення таким, що підлягає 

виконанню, подається до відповідного суду держави ЄС392 за місцем звичайного 

місця проживання особи, яка повинна виконати рішення, або за місцем 

проживання дитини. Термін «зацікавлена особа, яка подає заяву» повинен 

                                                           
392

 Відповідно до ст. 68 регламенту, кожна держава-учасниця повинна повідомити Комісію про 

суди, компетентні розглядати такі заяви; перелік судів публікується в Official Journal of the 

European Union. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


306 
 

включати також державні органи (наприклад, прокурора) у державах, де це є 

можливим. Щодо самого рішення висунуто дві вимоги. По-перше, рішення 

повинно бути таким, що може бути виконаним у державі його ухвалення; по-

друге, воно має бути вручено сторонам справи393. Обидві характеристики 

судового рішення підтверджуються сертифікатом, виданим компетентним судом 

чи органом згідно зі ст. 39 регламенту. Суд, до якого подано заяву, ухвалює 

рішення без затримки. Ні особа, яка має виконати судове рішення, ні дитина не 

мають права на цій стадії процесу подавати суду нові докази. У заяві про 

оголошення рішення таким, що підлягає виконанню, може бути відмовлено лише 

за обмеженого кола підстав, які визначено у статтях 22, 23 і 24 регламенту. Як 

убачається зі змісту цих статей, за жодних обставин судове рішення не може 

переглядатися по суті. Після ухвалення рішення по заяві про оголошення рішення 

таким, що підлягає виконанню, воно повідомляється сторонам справи, і будь-яка з 

них може оскаржити його в апеляційному порядку (ст. 33–34). Передбачається, 

що процедура подання та вирішення заяви про оголошення рішення таким, що 

підлягає виконанню, є нескладною і швидкою, для її ініціювання достатньо 

волевиявлення однієї зі сторін спору.  

Особливий порядок визнання іноземного судового рішення застосовується 

щодо рішень у справах про «право доступу» до дитини та рішень у справах про 

повернення дитини в разі незаконної зміни її звичайного місця проживання. 

Керуючись ст. 41 і ст. 42 регламенту Brussels IIbis, іноземні судові рішення в цих 

категоріях сімейних справ визнаються і вважаються такими, що мають законну 

силу в інших державах-членах ЄС, без проходження процедури «оголошення 

рішення таким, що підлягає виконанню», оскільки єдина необхідна формальна 

умова для їх визнання – це видання суддею, який ухвалив рішення у справі, 

Сертифікату. Форма Сертифікату закріплена у Додатках III і IV до регламенту. 

                                                           
393

 Відповідно до п. 15 преамбули регламенту Brussels IIbis, Регламент ЄС № 1348/2000 від 29 

травня 2000 про вручення у державах-членах ЄС судових і несудових документів у цивільних і 

торговельних справах застосовується до вручення документів у судовому процесі, що 

здійснюється відповідно до цього регламенту. 
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Таким чином, ці рішення отримують підтвердження їх визнання й виконуються 

більш швидко, порівняно із загальною процедурою, передбаченою ст. 28 

регламенту щодо порядку визнання та надання дозволу на виконання судових 

рішень з інших видів спорів про батьківську відповідальність. Це досягається за 

рахунок того, що: 1) дозволяється не застосовувати стадію оголошення рішення 

таким, що може бути виконано в іншій державі-члені ЄС; 2) забороняється 

оспорювати ці судові рішення на тій підставі, що вони порушують публічний 

порядок (статті 41 і 42). Суддя, який ухвалив рішення, видає сертифікат 

стандартної форми на підтвердження виконуваності судового рішення. Як 

наслідок, «до судового рішення треба ставитися так і виконувати його таким 

чином, ніби воно ухвалено у державі його виконання».  

Постає питання: чим обумовлено застосування сертифікації до судових 

рішень саме з цих двох категорій сімейно-правових спорів? Європейські 

правознавці та судді пояснюють, що судові рішення саме в цих спорах украй 

потребують швидкого й безпосереднього виконання. Так, автори коментаря до 

регламенту Brussels IIbis і практичного посібника щодо його застосування 

зазначають, що затримка у таких випадках може мати суттєве значення 394
 і «якщо 

суд ухвалює рішення, яким зобов’язує повернути дитину, важливо забезпечити, 

щоб це рішення було швидко виконано в інших державах-учасницях»395. ECJ 

наголошує на необхідності захисту якнайкращих інтересів дитини і звертається 

при цьому до п. 33 преамбули регламенту Brussels IIbis та ст. 24 Хартії 

фундаментальних прав ЄС, відповідно до яких «кожна дитина має право мати на 

постійній основі особисті стосунки і прямий контакт із обома своїми батьками, 

допоки це не суперечить її інтересам»396. Найкращі інтереси дитини вимагають, 

щоб вона мала безперервні та стабільні стосунки зі своїми батьками та/чи іншими 

                                                           
394

 Magnus U., Mankowsk P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 343. 
395

 Practice Guide of 1 June 2005 for the application of the new Brussels II Regulation (Practice 

Guide), drawn up by the Commission services in consultation with the European Judicial Network in 

civil and commercial matters (EJN), item II.1, p. 12) – Сайт European Judicial Network in Civil and 

Commercial Matters. Режим доступу – http: // www.ec.europa.eu/civiljustice. – P. 38. 
396

 Case C-195/08 PPU .Inga Rinau. – Judgment of 11 July 2008 (п. 51). – E.C.R. [2008], I-05271. 
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особами, які виконують батьківські обов’язки. Будь-яка раптова зміна цих 

стосунків може зашкодити нормальному, здоровому розвитку дитини. З іншого 

боку, діти зазвичай дуже швидко адаптуються до зміни обставин, і чим меншими 

вони є за віком, тим швидше це відбувається. Саме тому необхідно, щоб рішення 

щодо такого виду відносин ухвалювалися та виконувалися у такий проміжок 

часу, допоки не сформувалися нові відносини, які потрібно буде порушувати. 

Отже, причина спрощеної пришвидшеної процедури визнання судового рішення 

зводиться до того, щоб не ускладнювати виконання судових рішень тривалими 

судовими процесами. Якщо залишити чинною вимогу про оголошення рішення 

таким, що підлягає виконанню, то в ході проходження цієї процедури може 

скінчитися час, відведений ухваленим судовим рішенням на реалізацію прав 

доступу, і заява про оголошення рішення виконуваним може бути, таким чином, 

вже не на часі.  

 

Підрозділ 5.3. Сертифікація судового рішення як альтернатива 

інституту екзекватури іноземного судового рішення 

 

Сертифікація як процедура визнання іноземного судового рішення наразі 

передбачена трьома чинними регламентами ЄС, а саме: регламентом про 

запровадження Європейського виконавчого листа для безспірних вимог від 

21.04.2004 р. № 805/2004 (надалі – регламент ЄС EEO), регламентом Brussels IIbis 

і регламентом BrusselsI № 1215/2012
397

. Наша мета полягає в тому, щоб дослідити 

процедуру визнання судового рішення шляхом видачі сертифікату, без його 

попередньої екзекватури. Висновок про те, чи дійсно процедура сертифікації 

сприяє вільному обігу судових рішень на території ЄС, можна сформулювати, 

лише проаналізувавши особливості цієї процедури. За основу аналізу візьмемо 

такі аспекти: 1) орган, компетентний видавати сертифікат судового рішення; 

2) передумови і вимоги, які мають бути дотримані для видачі сертифікату; 

                                                           
397

 Черняк Ю. Сертифікація судового рішення як спосіб його визнання на території держав-

членів Європейського Союзу. – Право України. 2014. № 6. – С. 131-138. 
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3) вимоги щодо змісту і мови сертифікату; 4) порядок виправлення помилок, 

допущених при складанні сертифікату; 5) строк, упродовж якого може бути 

видано сертифікат; 6) можливість клопотати щодо видачі сертифікату лише на 

частину судового рішення; 7) юридична сила сертифікату (можливість перегляду 

рішення по суті на стадії його екзекватури і сертифікації).  

Орган, компетентний видавати сертифікат. Органом, компетентним 

видавати сертифікат на судове рішення, є «компетентний суд або орган держави-

учасниці ЄС, в якій ухвалено рішення по суті справи» (ст. 39 регламенту Brussels 

IIbis). Стосовно рішень суду про право доступу до дитини чи про обов’язок 

повернути дитину, які потребують пришвидшеної процедури визнання та 

виконання, регламент конкретизує у ст. 40 і ст. 41, що сертифікат видає суддя, 

який ухвалив рішення по суті справи.  

Отже, рішення про сертифікацію приймає той самий суд, який ухвалив 

рішення по суті справи. Рішення про екзекватуру, а саме про оголошення 

іноземного судового рішення таким, що підлягає виконанню, приймається судом 

тієї держави, у якій іноземне судове рішення потребує визнання й виконання 

(ст. 29 (ч.2) регламенту Brussels IIbis). Ця відмінність має істотне значення, 

оскільки в обох випадках кожен із судів застосовує своє власне право за 

принципом lex fori. Це означає, що всі умови та порядок визнання судового 

рішення регулюються, відповідно, правом держави, яка ухвалює акт екзекватури, 

чи правом держави, яка видає сертифікат на судове рішення.   

Підсумовуючи, зазначимо, що орган, компетентний видавати сертифікат на 

судове рішення про права доступу до дитини чи про обов’язок повернути дитину, 

повинен відповідати таким критеріям: 1) це має бути саме суддя, а не інший 

державний службовець чи працівник суду; 2) це має бути саме той суддя, який 

ухвалив рішення по суті справі; 3) це має бути суддя тієї держави-учасниці ЄС, у 

якій було ухвалено рішення. Саме на цього суддю покладається відповідальність 

за дотримання всіх вимог, яким має відповідати рішення суду та сертифікат. У 

зв’язку з цим, справедливо поставити питання про достатній рівень контролю за 

законністю судового рішення на стадії його сертифікації. У іноземній юридичній 
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літературі переважає думка про те, що саме той суддя, який ухвалив рішення по 

суті справи, найкращим чином знає обставини справи й загалом заслуговує на 

довіру398
. 

Передумови й вимоги, які мають бути дотримані для видачі сертифікату. 

Насамперед потрібно ще раз наголосити, що загальною ознакою сучасної 

міжнародної практики, доктрини, чинних міжнародних угод і національного 

законодавства різних держав є правило про те, що суди не мають права 

переглядати по суті судове рішення, щодо якого вирішується питання визнання 

(ст. 26 регламенту ЄС Brussels IIbis, ст. 21 регламенту EEO). Аналогічне правило 

залишається незмінним й у разі сертифікації судового рішення. Разом з цим, 

норми як міжнародних договорів, так і внутрішніх правових актів держав 

допускають можливість відмови у визнанні та виконанні іноземного судового 

рішення та встановлюють вичерпний перелік підстав для такої відмови. 

Керуючись положеннями регламенту Brussels IIbis, видачі сертифікату має 

передувати дотримання низки вимог: 

I – виконуваність судового рішення в державі його ухвалення. Процедура 

«пришвидшеного» визнання та його наступного виконання в іншій державі–

учасниці ЄС є можливою лише тоді, якщо рішення про права доступу (чи рішення 

про повернення дитини) є виконуваним з точки зору права держави його 

ухвалення. Ця ознака судового рішення обов’язково вказується у сертифікаті, 

який його супроводжує (п. 8 додатків III, IVдо регламенту Brussels IIbis). Як 

наслідок, правила Частини IV Розділу III регламенту не поширюються на судові 

рішення, якими відхилено вимоги про надання прав доступу до дитини чи вимогу 

про повернення дитини, оскільки презюмується, що такі рішення не є такими, які 

потребують більш швидкої процедури виконання, і тому їх визнання та 

виконання регулюються загальною процедурою. Наслідки цього правила (ст. 40, 

42 регламенту) є двоїстими: 1) уже немає необхідності подавати заяву про 
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«екзекватуру»; 2) немає можливості заперечити проти визнання судового 

рішення»399
. 

II вимога – дотримання низки процесуальних вимог під час розгляду справи 

по суті та ухвалення рішення. Усі ці вимоги об’єднує те, що вони є гарантіями 

дотримання процесуальних прав сторін спору та процесуальних прав дитини і, 

відповідно, гарантіями того, що міжнародний цивільний процес здійснювався на 

основі принципів змагальності та процесуальної рівноправності сторін. Так, 

сертифікат на судове рішення про «права доступу» до дитини видається за таких 

умов: 1) у разі ухвалення заочного рішення, – стороні, яка не з’явилася в 

судовому засіданні, було вручено документ про ініціювання процесу в розумний 

строк і в такий спосіб, що ця особа мала час на підготовку свого захисту, або 

якщо особі було вручено цей документ із порушенням указаних вимог, проте 

достовірно відомо, що ця особа не заперечує проти ухваленого рішення; 2) всім 

зацікавленим сторонам була надана можливість бути вислуханими; 3) дитині була 

надана можливість бути почутою, крім випадків, коли вислуховування думки 

дитини визнано недоцільним, враховуючи її вік та рівень зрілості. Як убачається, 

ця норма регламенту Brussels IIbis є відображенням вимог фундаментальних 

міжнародних правових актів у сфері захисту прав людини і дитини, зокрема, – 

насамперед ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4.11.1950 та ст. 3 Європейської Конвенції про 

здійснення прав дітей від 25.01.1996. Для видачі сертифікату на рішення у справі 

про повернення дитини в разі незаконної зміни її звичайного місця проживання 

мають бути виконані такі умови: 1) дитині була надана можливість бути почутою, 

крім випадків, коли вислуховування думки дитини визнано недоцільним із 

урахуванням її віку та рівня зрілості; 2) усім зацікавленим сторонам була надана 

можливість бути вислуханими; 3) суд, ухвалюючи рішення, врахував положення 

                                                           
399

 Practice Guide of 1 June 2005 for the application of the new Brussels II Regulation (Practice 

Guide), drawn up by the Commission services in consultation with the European Judicial Network in 

civil and commercial matters (EJN), item II.1, p. 12) – Сайт European Judicial Network in Civil and 
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ст. 13 Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення 

дітей 1980 р. (статтею встановлено обставини, за доведеності яких суд відмовляє 

зацікавленій особі у видачі розпорядження про повернення дитини; обов’язок 

доказування цих обставин покладається на сторону, яка заперечує проти 

повернення дитини). 

Вимоги щодо змісту та мови Сертифікату. Сертифікат замінює заяву про 

оголошення судового рішення таким, що може бути виконаним. Його зміст 

стандартизовано в додатках III і IV до регламенту Brussels IIbis. Суддя, який його 

видає, є відповідальним за те, що сертифікат є правильним, а викладені в ньому 

факти – правдивими. Сертифікат повинен показати, який суддя, якого суду його 

видав, ім’я, адресу, дату народження особи (осіб)-носіїв прав доступу і осіб-носіїв 

батьківської відповідальності, ім’я й дату народження дітей, яких стосується 

рішення, підтвердження виконуваності рішення, і, у разі ухвалення заочного 

судового рішення, – інформацію про прийняття рішення та вручення документа. 

Також має бути відзначено належні можливості для заслуховування дитини й усіх 

зацікавлених сторін, а також інформація про організацію виконання рішення. 

Насамкінець у сертифікаті має бути вказано, хто з осіб отримував правову 

допомогу.  

Сертифікат викладається мовою судового рішення (ч. 2 ст. 41, ч. 2 ст. 42 

регламенту Brussels IIbis, ст. 9 регламенту ЄС EEO). За загальним правилом, 

регламенти не вимагають обов’язкового перекладу всього змісту Сертифікату 

мовою держави, у якій рішення має виконуватися. Проте варті уваги два винятки 

із цього правила, а саме – певні положення Сертифікатів, переклад яких є 

обов’язковим:  

– п. 12 Сертифікату про «права доступу до дитини», який має назву 

«Практичні особливості здійснення прав доступу (у межах, визначених судовим 

рішенням)» і містить інформацію про такі аспекти як дата, час, місце, початок та 

кінець строку здійснення прав, особливі обов’язки, які покладено на носія 

батьківської відповідальності, та особливі обов’язки, котрі покладено на особу, 

якій надано права; 
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– п. 14 Сертифікату про повернення дитини, у якому за необхідності 

описуються заходи, які потрібно вчинити задля захисту дитини після її 

повернення до звичайного місця проживання.  

Інформація, викладена у цих пунктах Сертифікатів, перекладається 

офіційною мовою або однією із офіційних мов держави виконання рішення, або 

будь-якою мовою, яку ця держава вважає прийнятною. Переклад посвідчується 

особою, яка має на це відповідну кваліфікацію в одній із держав-членів.  

Порядок виправлення помилок, допущених при складанні сертифікату. 

Неможливість апеляції. Регламент ЄС Brussels IIbis (ст. 43) передбачає 

можливість виправлення помилок, допущених при складанні Сертифікату: це є 

можливим, «якщо існує невідповідність між судовим рішенням і сертифікатом, 

виданим на це судове рішення». Регламент EEO допускає відкликання 

сертифікату Європейського виконавчого листа, – якщо сертифікат Європейського 

виконавчого листа було видано із порушенням вимог регламенту (ст. 10). 

Порядок виправлення помилки регулюється правом тієї держави-учасниці ЄС, 

суд якої ухвалив рішення по суті справи (ч. 2 ст. 43). Заява про виправлення 

помилки подається із застосуванням стандартної форми, визначеної у додатку 

регламенту. Жоден із вказаних регламентів не містить ні норми у тексті, ні 

застереження у преамбулі, які б визначали, яким чином має здійснюватися 

виправлення помилок у сертифікаті. Проте виходячи зі змісту норм, можна 

зробити висновок, що компетенцію на це має суд, який видав сертифікат, і 

порядок має регулюватися правом суду.   

Видача сертифікату не може оскаржуватися в порядку апеляції (статті 

41(ч.1), 42 (ч.1), п. (24) преамбули регламенту Brussels IIbis). Сертифікат, виданий 

задля сприяння виконанню судового рішення, не може бути об’єктом апеляції. До 

нього можуть вноситися виправлення лише у разі істотної (суттєвої) помилки, 

тобто коли він неправильно відображає зміст судове рішення.  

Строк, впродовж якого може бути видано сертифікат. Регламент Brussels 

IIbis не містить жодних обмежень щодо такого строку. Припускаємо, що 

сертифікат може бути видано у будь-який час після ухвалення рішення суду, 
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однак мета і суть інституту сертифікації вказують на те, що баритися із його 

отриманням не варто. Зазвичай суд видає сертифікат щойно судове рішення 

набуде виконавчої сили, враховуючи, що пройшов вже строк на його апеляцію. 

Право отримати сертифікат має насамперед та сторона, якій надано право 

доступу у відповідності до судового рішення або до якої зобов’язано повернути 

викрадену дитину, і яка, відповідно, зацікавлена у його виконанні. Вважаємо, що 

якщо сертифікат видається ex officio, то суддя повинен надати його не лише особі-

носієві прав доступу, але й іншим особам, які брали участь у справі. 

Зазвичай, у відповідності до національного права рішення суду не набуває 

законної сили допоки триває строк на його апеляційне оскарження. Тому і 

загальне правило щодо видачі сертифікату на судове рішення полягає у тому, що 

суддя видає сертифікат щойно судове рішення набуде законної сили, враховуючи, 

що пройшов вже строк на його апеляцію. Однак, це правило не є абсолютним, і 

суддя може, якщо вважає за необхідне, оголосити рішення таким, що підлягає 

виконанню, не очікуючи на сплив строку на апеляцію. Регламент покладає це 

право на суддю, навіть якщо така можливість не передбачена національним 

правом  (ст. 41 (ч.1, абз.2; ст. 42 (ч.1, абз. 2)). Правознавці визначають суть такого 

припису регламенту як «перешкоджання запізнілим апеляціям, які можуть стати 

на заваді швидкого та ефективного виконання рішення про права доступу до 

дитини чи про зобов’язання повернути дитину»400
.  

Юридична сила сертифікату. Сертифікат сам по собі не є виконавчим 

документом. Він має юридичну силу лише у сукупності із судовим рішенням. 

Стаття 44 регламенту Brussels IIbis передбачає, що «сертифікат має правові 

наслідки у межах виконуваності судового рішення».  
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Насамкінець зазначимо, що відповідно до ст. 40 (ч.2) регламенту Brussels 

IIbis вищевказані нові спрощені правила визнання іноземного судового рішення 

не перешкоджають носієві батьківської відповідальності клопотати про визнання 

і виконання судового рішення у відповідності до загальних процедур, які 

викладені у частинах 1-2 Розділу III регламенту, і які, як було вже зазначено, 

передбачають застосування процедури, подібної до екзекватури. Отже, ця норма 

визначає: 1) сертифікація – це не обов’язкова заміна, а лише альтернатива 

загальному порядку визнання; 2) право вибору процедури визнання належить 

носієві батьківської відповідальності; 3) звичайна процедура, передбачена ст. 28 і 

наступними статтями регламенту, є більш прийнятною, якщо вимоги, встановлені 

статтями 41 і 42, є незрозумілими чи сумнівними. 

Отже, видається, що процедура визнання і підтвердження законної сили 

судового рішення через його сертифікацію є більш простою і швидкою. Так, 

особі, на користь якої ухвалено рішення, не потрібно звертатися до місцевого 

суду держави виконання рішення із клопотанням про його визнання і дозвіл на 

виконання. Перелік умов, за яких видається Сертифікат, є меншим порівняно із 

переліком підстав для відмови у визнанні рішень. Та, імовірно, найвагоміша 

передумова пришвидшення процесу виконання іноземного судового рішення 

через його сертифікацію пов’язана з тим, що видача Сертифікату не може 

оскаржуватися в апеляційному суді (ст. 43 (ч.2) регламенту Brussels IIbis, ч. 4 ст. 

10 (ч.4) регламенту EEO); на цьому наголошується також у п. 24 преамбули 

регламенту Brussels IIbis: «Сертифікат, виданий задля сприяння виконанню 

судового рішення, не може бути об’єктом апеляції. До нього можуть вноситися 

виправлення лише у разі істотної (суттєвої) помилки, тобто коли він неправильно 

відображає судове рішення». На противагу цьому, на рішення про визнання і 

надання дозволу на виконання іноземного судового рішення може бути подана 

апеляція будь-якою із сторін справи.  

Вказана особливість процедури сертифікації вже стала предметом особливої 

уваги ECJ – наприклад, у справі C-195/08 PPU, порушеній за заявою литовського 

суду апеляційної інстанції щодо тлумачення положень регламенту Brussels IIbis у 
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разі подання клопотання про відмову у визнанні судового рішення про 

повернення дитини, яку було незаконно переміщено. Дана справа стосується 

спору, що виник між громадянином Федеративної Республіки Німеччини і 

громадянкою Литовської Республіки, які розлучилися і не дійшли згоди щодо 

місця проживання їхньої спільної дочки після розлучення. Спір розглядався 

судами обох держав упродовж декількох років, кінець кінцем суд м. Оранієнбург 

(Німеччина) ухвалив рішення про надання прав опіки над дитиною її батькові і 

про повернення дитини до Німеччині. На це рішення суд м. Оранієнбург видав 

Сертифікат. Мати дитини оскаржила чинність Сертифікату в апеляційному 

порядку. Однак, як постановив ECJ, «оскільки не було висловлено жодних 

сумнівів стосовно автентичності сертифікату, виданого судом м. Оранієнбург, та 

враховуючи те, що сертифікат містить всі необхідні елементи, передбачені ст. 42 

регламенту, апеляцію проти видачі сертифікату або заперечення щодо його 

визнання, може бути, згідно із ч. 2 ст. 43 регламенту ЄС 2201/2003, лише 

відхилено, і суд, до якого подано цю апеляцію, має право оголосити 

сертифіковане рішення таким, що підлягає виконанню»401
.  

Основою спрощеної процедури визнання іноземних судових рішень через 

його сертифікацію є високий ступінь взаємної довіри держав-членів ЄС щодо 

належного професійного рівня здійснення їхніми судами правосуддя. Аналіз 

застосування правил сертифікації на практиці дозволяє констатувати, що через 

свою новизну положення процедури потребують подальшої конкретизації на 

рівні внутрішнього законодавства кожної держави-члена ЄС. Проаналізовані 

регламенти ЄС – регламент Brussels IIbis і регламент EEO – стали «пілотними» 

проектами для подальших актів ЄС, які забороняють екзекватуру судових рішень 

у цивільних справах. Так, регламент про утримання № 4/2009 у ряді випадків 

забороняє екзекватуру, не вимагає навіть сертифікації й передбачає, що «судове 

рішення, ухвалене у державі-учасниці, яка зв’язана Гаазьким Протоколом 2007 р., 

визнається в іншій державі-учасниці без необхідності застосування будь-якої 
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 Case C-195/08 PPU. Inga Rinau. – Judgment of 11 July 2008. – E.C.R. [2008], I-05271. 
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спеціальної процедури й без будь-якої можливості заперечувати таке визнання» 

(ст. 17).  

 

Підрозділ 5.4. Підстави для відмови у визнанні іноземних судових рішень 

у справах з сімейно-правових спорів: аналіз доктрини, практики ECHR, ECJ 

та судів України 

 

Гаазькі дитячі конвенції та регламенти ЄС регламентують різні аспекти 

визнання і виконання іноземних судових рішень, кожен з яких може бути 

предметом окремого дослідження. У цій Главі буде розглянуто встановлені 

вказаними правовими актами підстави для відмови у визнанні та виконанні 

іноземного судового рішення. При цьому основну увагу буде сконцентровано на 

аналізі рішень ECHR та ECJ, які містять роз’яснення з актуальних спірних питань 

інституту визнання й виконання іноземного судового рішення, а також ухвал 

судів України про відмову в задоволенні клопотання про визнання та виконання 

на території України іноземного судового рішення з указаних категорій справ
402

.   

 

5.4.1. Порушення публічного порядку держави, у якій іноземне судове 

рішення має бути визнано й виконано 

 

У коментарях, наданих Спеціальним комітетом Гаазької Конференції з 

міжнародного приватного права щодо практичного застосування Гаазької 

конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 р. та 

Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р., указано, що ця 

підстава для відмови у визнанні іноземного судового рішення рідко 

застосовується відповідно до Гаазьких конвенцій з міжнародного сімейного 

                                                           
402 Детальніше див.: Черняк Ю. В. Деякі підстави для відмови у визнанні іноземних судових 

рішень з сімейно-правових спорів (аналіз практики ECHR, ECJ та судів України). – Актуальні 

проблеми міжнародних відносин: зб. наук. пр. Вип. 121. Ч. 1. К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка. Ін-т міжнар. відносин, 2014. – 233 с. – С. 136-146. 
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права
403

. Однак ця теза не підтверджується чинними редакціями вказаних 

конвенцій та практикою їх застосування: принаймні в усіх Гаазьких конвенціях, 

що містять норми інституту визнання і виконання рішень з міжнародних 

сімейних спорів і в яких бере участь Україна, категорія публічного порядку має 

місце – п. d) ч. 2 ст. 23 Гаазької конвенції 1996 р., п.a) ст. 22 Гаазької конвенції 

2007 р. Виходячи із тлумачення правових норм, для відмови у визнанні 

іноземного судового рішення у сімейно-правовій справі на підставі порушення 

публічного порядку держави, у якій це рішення потребує визнання, має бути 

дотримано декілька умов. По-перше, судове рішення має бути «очевидно 

несумісним із публічним порядком запитуваної держави». По-друге, при відмові 

за цією підставою у визнанні та виконанні судового рішення у справі щодо 

здійснення батьківських прав (визначення місця проживання дитини, права опіки, 

участі у вихованні дитини) обов’язково беруться до уваги «найвищі інтереси 

дитини». Остання вимога безпосередньо закріплена у Гаазькій конвенції 1996 р. 

(п.d ст. 23) та в регламенті Brussels IIbis. Жодне із ухвалених рішень ECHR і ECJ 

не містить чітких роз’яснень щодо змісту поняття «найвищі інтереси дитини». На 

нашу думку, це є цілком природнім, адже найкращі інтереси дитини залежать від 

її віку, рівня зрілості, обсягу дієздатності, статі, соціального оточення. Інтереси 

кожної дитини мають бути вивчені й оцінені в кожній конкретній справі, 

враховуючи обставини цієї справи. Отже, пояснення того, що складає найвищі 

інтереси певної дитини, слід викладати в рішенні по суті справи. При цьому, 

справедливим є застереження про те, що «в усіх випадках у справі, що стосується 

дитини, інтереси дитини мають переважати над інтересами батьків чи групи, до 

якої належать батьки (релігійної чи етнічної)»
404

. Приклади можливих положень 

                                                           
403

 Revised Draft Practical Handbook on the Operation of the Hague Convention of 19 October 1996 

on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental 

Responsibility and Measures for the Protection of Children,  drawn up by the Permanent Bureau. 

Preliminary Document No 4 of May 2011 for the attention of the Special Commission of June 2011 on 

the practical operation of the 1980 Hague Child Abduction Convention and the 1996 Hague Child 

Protection Convention. – P. 63. 
404

 Magnus U., Mankowski P. European Commentaries on Private International Law. Brussels IIbis 

Regulation. – SELP, 2012. – 506 p. – P. 280. 
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судового рішення у справі щодо батьківської відповідальності, що можуть 

розцінюватися як такі, які є явно несумісними з публічним порядком запитуваної 

держави і суперечать інтересам дитини, можемо віднайти в коментарях та 

практичних посібниках із застосування міжнародних актів. Так, наприклад, суд 

запитуваної держави може відмовити у визнанні іноземного судового рішення 

про позбавлення батька прав опіки над дитиною, якщо іноземний суд ухвалив це 

рішення «виключно на тій основі, що попередньо, у справі про розлучення 

батьків дитини, суд саме на батька поклав відповідальність за розірвання 

шлюбу»
405

.  

Категорія публічного порядку держави як підстава для відмови у визнанні 

іноземного судового рішення є предметом всебічного аналізу ECJ у декількох 

рішеннях, проте всі ці рішення стосуються не сімейно-правових, а цивільних і 

торговельних спорів. Предметом цих рішень є тлумачення статті 27 

Брюссельської конвенції про міжнародну підсудність, визнання й виконання 

судових рішень у цивільних і торговельних справах 1968 р. та статті 34 

регламенту Brussels I. Варте уваги, наприклад, рішення у справі C-7/98 Krombach 

v. Bamberski, у якому вказується на таку важливу складову концепції публічного 

порядку – підставу для відмови у визнанні рішення, як порушення ст. 6 

Європейської конвенції про права та основні свободи людини 1950 р.
406

 

Аналіз тексту норм міжнародних правових актів дозволяє додати до 

роз’яснень, викладених у рішеннях ECJ, ще декілька важливих тез. Так, з точки 

зору регламенту Brussels IIbis, порушенням публічного порядку не вважатиметься 

застосування судами держави ухвалення рішення і держави його визнання та 

виконання різного матеріального права до одних і тих самих обставин. Це 

                                                           
405

 Revised Draft Practical Handbook on the Operation of the Hague Convention of 19 October 1996 

on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental 

Responsibility and Measures for the Protection of Children, drawn up by the Permanent Bureau. 

Preliminary Document No 4 of May 2011 for the attention of the Special Commission of June 2011 on 

the practical operation of the 1980 Hague Child Abduction Convention and the 1996 Hague Child 

Protection Convention. – P. 65. 
406

 Case C-7/98. Krombach v. Bamberski. – Judgment of the Court of Justice of the European 

Communities from 28.03.2000.. – [2000] ECR I-1935. 
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правило безпосередньо закріплено у ст. 25 регламенту Brussels IIbis – 

«Відмінності у застосовуваному праві»: у визнанні судового рішення не може 

бути відмовлено на тій підставі, що право держави-учасниці, у якій подано 

клопотання про визнання такого рішення, не дозволяє розлучення, окреме 

проживання або визнання шлюбу недійсним за тих самих обставин. Указана 

норма є новелою міжнародного приватного права, оскільки закріплює новий 

підхід до співвідношення колізійного методу правового регулювання та підстав 

для відмови у визнанні й виконанні іноземного судового рішення. Як випливає зі 

змісту норми, суддя запитуваної держави позбавляється на стадії визнання 

рішення можливості переглядати це рішення з точки зору того, яке колізійне і 

матеріальне право було застосовано для вирішення справи по суті. Як 

справедливо зазначив вчений А.Г. Лісіцин-Свєтланов, «сама по собі та обставина, 

що іноземний суддя оцінює спір не в тій правовій системі, у якій це зробив би 

суддя держави «визнання» на основі свого колізійного права (якби йому довелося 

розглядати справу), ще не є підставою для звернення до публічного порядку; 

підставами для звернення до публічного порядку залишаються процесуальні 

проблеми»
407

. У Гаазьких дитячих конвенціях відсутня норма, подібна за змістом 

до статті 25 регламенту Brussels IIbis, якщо йдеться про рішення у справах про 

батьківську відповідальність, проте є норми, які встановлюють заборону на 

перегляд іноземного судового рішення по суті (ст. 27 Гаазької конвенції 1996 р., 

ст. 28 Гаазької конвенції 2007 р.).  

 

5.4.2. Порушення права дитини бути заслуханою в суді 

 

Відповідно до ст. 23 (ч.2, п. b)) Гаазької конвенції 1996 р., у визнанні заходів, 

вжитих органами Договірної держави, може бути відмовлено, якщо захід було 

вжито, за винятком невідкладних випадків, у рамках судового або 

                                                           
407

 Лисицын-Светланов, А.Г. Тенденции развития международного гражданского процесса: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. – Москва, 

2002. – 40 с. – С. 23. 
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адміністративного провадження, без надання дитині можливості бути 

заслуханою. Регламент Brussels IIbis містить аналогічну за змістом норму (ст. 23) 

і додає, що надання дитині можливості бути заслуханою, крім випадку, коли 

заслуховування думки дитини визначено як недоречне, враховуючи її вік та 

рівень зрілості, є необхідною умовою для того, щоб суддя, який ухвалив рішення 

по суті справи щодо прав доступу до дитини або щодо повернення дитини, видав 

сертифікат на це рішення (п. c) ст. 41, п. c) ст. 42). На важливості дотримання цієї 

вимоги міжнародного цивільного процесу наголошується також у преамбулі 

регламенту Brussels IIbis (п. 19): «заслуховування думки дитини відіграє важливу 

роль у застосуванні цього регламенту, хоча цей правовий акт не спрямований на 

те, щоб модифікувати національні процедури, що застосовуються».  

На практиці це означає, що в будь-якому судовому процесі із сімейно-

правового спору, який стосується дитини, останній обов’язково має бути надано й 

забезпечено право бути вислуханою по суті справи. Виняток становлять випадки, 

коли це є невиправданим з точки зору «віку і рівня зрілості дитини», а також коли 

заходи захисту дитини вживаються у невідкладних випадках. Хоча це прямо не 

передбачено в регламенті, практичний посібник із застосування регламенту 

Brussels IIbis рекомендує, щоб судді включали до судового рішення пояснення 

того, чому дитині не було надано можливості бути заслуханою в суді. Оскільки 

рішення зазвичай не перекладається на мову держави його виконання, бажано 

вказувати ці причини у сертифікаті. Тоді орган виконання судового рішення 

принаймні бачитиме, що були причини для таких процесуальних дій, і також 

може запросити переклад цієї частини сертифіката
408

.  

Заслуховування дитини може здійснюватися з різною метою, залежно від 

категорії сімейно-правового спору, що розглядається. У справах про права опіки 

воно проводиться з метою з’ясування найбільш сприятливого оточення для 

дитини й визначення місця її проживання; у справах про повернення дитини, яку 
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 Practice Guide for the application of the new Brussels II Regulation (Council Regulation (EC) No 

2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of 

judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing Regulation (EC) 

No 1347/2000) // http://ec.europa.eu/civiljustice/parental_resp/parental_resp_ec_vdm_en.pdf. – P. 25. 
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було викрадено, – з’ясування причини, з якої дитина відмовляється повернутися, 

чому вони виникли, а також того, які є ризики для дитини в разі її залишення в 

новому місці проживанні чи поверненні до попереднього.  

Ні Гаазька конвенція 1996 р., ні регламент Brussels IIbis не спрямовані на 

зміну правил про отримання показань дитини, які встановлено національним 

процесуальним законодавством кожної держави, а для держав-членів ЄС – 

регламентом ЄС № 1206/2001 від 28 травня 2001 про співробітництво між судами 

держав-учасниць у зібранні доказів у цивільних та комерційних справах. Також 

саме внутрішнє право держави суду регулює питання про те, чи має суддя 

особисто допитувати дитину, чи ця процесуальна дія передбачає залучення 

соціального працівника чи іншої особи. Загалом заслуховування дитини 

відбувається у спосіб, що відповідає її віку та рівню розвитку.  

Норми ст. 23 (ч.2, п. b)) Гаазької конвенції 1996 р., ст. 23 (ч.1, п. b), ст. 41 

(ч.1, п. c)), ст. 42 (ч.1, п. c)) регламенту Brussels IIbis є гарантією виконання 

положень статті 12 Конвенції ООН про права дитини 1989 р., статей 6 і 8 

Європейської конвенції про права і основні свободи людини 1950 р. і ст. 47 Хартії 

про фундаментальні права в Європейському Союзі. Правильність застосування 

національними судами статті 12 Конвенції ООН про права дитини 1989, а також 

статті 8 Європейської конвенції про права людини 1950 стала предметом розгляду 

ECHR у декількох справах. При цьому, як наголосив сам ECHR, «перевагу 

безпосереднього контакту з усіма людьми, які мають стосунок до справи, мають 

національні суди, а тому завдання ECHR полягає не в тому, щоб замінити 

національні органи при виконанні ними своїх обов’язків, які стосуються опіки і 

питань про права доступу, а переглянути, у світлі Конвенції, рішення, прийняті 

цими органами»
409

.  

У аспекті питань, що є предметом дослідження, особливий інтерес складають 

рішення ECHR у справах, ініційованих скаргами, які було подано німецькими 

громадянами проти Федеральної Республіки Німеччини. Фабули справ загалом є 

                                                           
409

 Judgment of Grand Chamber (ECHR) from 08.07.2003. Sommerfeld v Germany (п. 63) // URL: 
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подібними: заявник скаржився на те, що німецькі суди неправомірно відхилили 

його клопотання про опіку над позашлюбною дитиною, порушивши таким чином 

його право на сімейне життя. Так, у справі Sahin v Germany аргументи заявника 

ґрунтувалися на тому, що дитину не було вислухано на жодній стадії процесу, 

думку дитини було визначено на основі висновку експерта, який критикувався 

заявником «за занадто науковий підхід». ECHR встановив, що на момент початку 

апеляційного провадження дитині було три роки і десять місяців; враховуючи вік 

дитини та докази, які були досліджені німецькими судами, ECHR «переконаний, 

що порядок здійснення процесу німецькими судами був виправданим за даних 

обставин, було надано достатньо необхідного матеріалу для ухвалення рішення з 

питання доступу до дитини у цій справі, підстави для сумнівів у професійній 

компетентності експерта відсутні» (п. 76), а тому процесуальні вимоги статті 8 

Європейської Конвенції 1950 р. було виконано» (п. 77)
410

.  

Особливістю сімейно-правових спорів, що стосуються дитини, є наявність 

конфлікту інтересів дитини і одного з (чи обох) батьків, а також те, що нерідко 

батьки (чи один з них) мають можливість впливати на думку дитини в таких 

справах. Ці особливості також відображено і проаналізовано в рішеннях ECHR, 

який, зокрема, вказав таке: «Стаття 8 Європейської Конвенції 1950 р. вимагає, 

щоб національні органи влади встановили рівновагу між інтересами дитини й 

батьків, і щоб особливу увагу було приділено інтересам дитини, які через 

серйозність їх характеру мають переважну дію над інтересами батьків (п. 64)»
411

; 

«Суд наголосив, що має існувати справедливий баланс між інтересами дитини і 

батьків, особливої уваги потребують найкращі інтереси дитини, а тому, залежно 

від їх природи та серйозності, вони можуть переважати над інтересами батьків. 

                                                           
410

 Judgment of Grand Chamber (ECHR) from 08.07.2003. Sahin v Germany (п. 76-77). – Recueil des 

arrêts et décisions 2003-VIII. 
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 Judgment of Grand Chamber (ECHR) from 13.07.2000. Elsholz v Germany (п. 64). – Recueil des 

arrêts et décisions 2000-VIII. 
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Зокрема, батько не може бути уповноважений статтею 8 Конвенції вживати таких 

заходів, які можуть нашкодити здоров’ю та розвитку дитини»
412

. 

Таким чином, виходячи із тлумачення статей, а також практики ECHR, у 

визнанні та виконанні іноземного судового рішення може бути відмовлено, так 

само, як і у видачі сертифікату на рішення про право доступу чи про повернення 

дитини, якщо дитину не було заслухано і обставини справи не стосувалися 

невідкладного випадку, коли не було жодної можливості її вислуховувати. Разом 

з цим, підстави для відмови у визнанні іноземного судового рішення відсутні, 

якщо дитину було вислухано не суддею, а соціальним працівником чи 

експертом – за дорученням суду, що розглядає справу. 

 

5.4.3. Порушення принципу процесуальної рівності та принципу 

змагальності сторін 

 

Ця підстава для відмови у визнанні іноземного судового рішення є проявом 

поваги до права на справедливий судовий процес. Так, відповідно до ст. 22 (ч.1, 

п. e)) Гаазької конвенції 2007 р., у визнанні та виконанні може бути відмовлено, 

якщо у справі, у якій відповідач або не з’явився, або не був представлений у 

провадженні в державі походження, у випадках: i) коли закон держави 

походження передбачає повідомлення про провадження, відповідач не був 

належним чином повідомлений про провадження та не мав можливості бути 

заслуханим, або ii) коли закон держави походження не передбачає повідомлення 

про провадження, відповідач не був належним чином повідомлений про рішення 

та не мав можливості оскаржити або подати апеляцію на підставі неправильного 

встановлення обставин справи та застосування закону. Відповідно до Гаазької 

конвенції 1996 р. (ст. 23 (ч.2, п. c)), у визнанні заходів, вжитих органами 

Договірної держави, може бути відмовлено на прохання будь-якої особи, яка 

стверджує, що захід порушує її батьківську відповідальність, якщо такого заходу 
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  Judgment of Grand Chamber (ECHR) from 13.07.2000. Elsholz v Germany (п. 50). – Recueil des 

arrêts et décisions 2000-VIII. 
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було вжито, за винятком невідкладних випадків, без надання такій особі 

можливості бути заслуханою. Регламентом Brussels IIbis (ст. 22 (ч.1, п. b)), (ст. 23, 

ч.1, п c)) встановлено, що судове рішення про розлучення, окреме проживання 

або визнання шлюбу недійсним, і судове рішення стосовно батьківської 

відповідальності не визнається, якщо воно було ухвалено за відсутності 

відповідача й йому не було вручено документ про ініціювання провадження або 

рівнозначний документ у належний час і таким чином, що відповідач мав 

можливість підготувати свій захист, крім випадку, коли відповідач явно 

погодився з рішенням. Також регламент уточнює, що клопотання про невизнання 

судового рішення щодо батьківської відповідальності може бути подано будь-

якою особою, яка заявляє, що судове рішення порушує її права батьківської 

відповідальності, і це рішення було ухвалено без надання цій особі можливості 

бути вислуханою (ст. 23, ч.1, п. d)). Виходячи із приписів регламенту (ст. 41, ч.2, 

п. b) і ст. 42, ч.2, п. b)), надання всім сторонам справи можливості бути 

заслуханими в суді є однією з вимог для видання сертифікату на рішення про 

права доступу та про повернення дитини.  

Особливу увагу доведеності того, що сторони справи та інші особи, 

зацікавлені у ній, мали гарантовану процесуальну можливість представити свою 

позицію щодо справи в суді, приділяють не лише всі перераховані правові акти, 

але й інші чинні в Україні міжнародні правові акти, які уніфікують норми 

інституту визнання й виконання іноземних судових рішень: двосторонні договори 

України про правову допомогу в цивільних та сімейних справах, а також 

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над 

дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 р. 

Прикладом рішення ECHR, в якому констатовано порушення пункту 1 

статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини 1950 р. у зв'язку з 

відсутністю усного слухання, порушенням принципу змагальності та принципу 

рівності сторін при розгляді справи про повернення дитини на підставі Гаазької 

конвенції 1980 р., є рішенні від 02 травня 2019 у справі Adžić v. Croatia № 2 (заява 

№ 19601/16). 
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Справу було розпочато за заявою № 19601/16, поданою до Суду проти 

Республіки Хорватія на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод громадянином США Міоміром Аджичем 7 квітня 

2016 року. 

Справа стосувалася провадження у справі про повернення дитини, 

порушеного 13 жовтня 2011 року, в якому національні суди відмовилися 

зобов’язати повернути сина заявника до Сполучених Штатів Америки після того, 

як мати дитини (громадянка Хорватії та колишня дружина заявника) у серпні 

2011 року «незаконно утримувала» його в Хорватії у розумінні Гаазької конвенції 

1980 р. 

Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на те, що провадження у 

справі про повернення дитини було несправедливим. Зокрема, він скаржився на 

те, що: (а) був порушений принцип змагальності, оскільки суд першої інстанції не 

повідомив його про рішення про отримання висновку судового експерта і він не 

був залучений у судовий процес для того, аби прокоментувати висновки експерта; 

(b) було порушення його права на усне слухання, оскільки суди не провели 

жодного слухання у справі. 

Розглядаючи на трьох рівнях юрисдикції спір про повернення дитини 

відповідно до Гаазької конвенції 1980 р., національні суди відмовили у 

задоволенні клопотання заявника про усні слухання. Суди вважали 

малоймовірним, що свідчення сторін могли б сприяти встановленню фактів у 

справі, і, таким чином, не могли виправдати подальше відкладення провадження. 

ЄСПЛ нагадав, що національні органи влади дійсно можуть враховувати 

вимоги ефективності та процесуальної економії судочинства, а також визнав, що 

систематичне проведення усних слухань може стати перешкодою і в кінцевому 

підсумку ускладнює дотримання вимог розгляду справи упродовж розумного 

строку, передбачених частиною першою статті 6 Конвенції про захист прав 

людини. І саме на цій позиції наполягав Уряд Республіки Хорватія у Страсбурзі, 

пояснюючи, що такий порядок був застосований задля того, щоб розглянути 

справу в короткі строки, протягом яких провадження у справі про повернення має 
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бути завершено відповідно до Гаазької Конвенції 1980 р. У зв’язку з цим ЄСПЛ 

зауважив, що аргумент Уряду, який ґрунтується на потребах ефективності та 

швидкості розгляду, є досить непереконливим у ситуації, що склалась в даній 

справі, коли суд першої інстанції відмовився проводити усне слухання навіть 

після того, як провадження вже тривало майже три роки. З цього ЄСПЛ зробив 

висновок про те, що відмова від усного слухання не була виправданою в 

оскаржуваній справі, отже, мало місце порушення ч. 1 статті 6 Конвенції. 

Що стосується процесу прийняття рішень, заявник підкреслив, що у 

розглянутому проханні про повернення дитини він, на відміну від своєї дружини, 

не брав участь у експертній оцінці, проведеній психологом із дитиною для 

з’ясування її стану. Після отримання експертного висновку та заперечень проти 

нього, заявник очікував, що суд першої інстанції призначить слухання, як того 

вимагають правила цивільного процесу, на якому він може ознайомитися з 

експертом і де експерт міг би заслухати його заперечення. Враховуючи 

переважний вплив експертного висновку на рішення національних судів, ЄСПЛ 

зазначив, що в цій справі заявник не був залучений до процесу прийняття рішень 

в достатній мірі, щоб забезпечити необхідний захист його інтересів. Його 

залучення було особливо важливим з огляду на те, що суди у підсумку 

відмовилися повернути сина. Більше того, ніщо не говорить про те, що участь 

заявника в експертній оцінці суперечила б найкращим інтересам дитини. 

Навпаки, вона могла б сприяти встановленню того, що є в інтересах дитини.  

Таким чином, процедурні вимоги, передбачені статтями 6 і 8 Конвенції про 

захист прав людини 1950 р., не були виконані і Суд констатував порушення цих 

статей, водночас вказавши, що немає жодних підстав для того, щоб це рішення 

розглядалося як таке, що вимагало б від держави-відповідача повернути дитину 

до Сполучених Штатів Америки
413

. 

Аналіз практики розгляду судами України клопотань про визнання в Україні 

рішення іноземного суду у справах про опіку над дитиною, визначення місця 

                                                           
413

 ECHR, Adžić v. Croatia (application no. 19601/146), decision of 2 May 2019. – URL: 

http://www.echr.com.ua/translation/sprava-adzhich-proti-xorvati%D1%97-2-tekst-rishennya/ 
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проживання дитини чи про повернення дитини підтверджує, що 

найпоширенішою підставою для відмови українськими судами в задоволенні 

вказаних клопотань є «ухвалення іноземним судом рішення за відсутності 

відповідача», «невручення відповідачеві документа, яким порушено судовий 

розгляд», «неналежне повідомлення відповідача про час і місце розгляду справи». 

Так, у справі за клопотанням про визнання в Україні рішення суду першої 

інстанції округу Еліда (Грецька Республіка) районний суд м. Миколаєва 

встановив, що справу про встановлення опіки над малолітнім було розглянуто 

судом Греції за відсутності відповідачки, про порушення судового розгляду та 

про розгляд справи відповідачку було повідомлено шляхом опублікування 

відповідних документів у двох щоденних газетах Греції; разом з цим, на час 

розгляду справи позивачу було достеменно відомо, що відповідачка з дитиною 

мешкають в Україні, у м. Миколаєві, відомості про проживання відповідачки в 

м. Миколаєві були відомі судовим органам Грецької Республіки. Тому, 

зіславшись на Угоду між Україною та Грецькою Республікою про правову 

допомогу в цивільних справах 2002 р. і Конвенцію про визнання та виконання 

рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 р., 

районний суд м. Миколаєва постановив ухвалу про відхилення клопотання про 

визнання іноземного судового рішення й Апеляційний суд Миколаївської області 

залишив цю ухвалу без змін
414

. Красилівський районний суд Хмельницької 

області відмовив у визнанні на території України рішення Холмогорського 

районного суду Архангельської області Російської Федерації про позбавлення 

батьківських прав та стягнення аліментів, оскільки матеріали клопотання про 

визнання судового рішення не містили відомостей про те, що відповідач-

громадянин України був належним чином повідомлений про час і місце розгляду 

справи
415

. За аналогічної підстави, але вже з посиланням на чинну дотепер 

Конвенцію між СРСР і Італійською Республікою про правову допомогу в 

                                                           
414

 Ухвала апеляційного суду Миколаївської області у справі № 22-ц-1173/11 від 09.06.2011 // 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
415

 Ухвала Красилівського районного суду Хмельницької області у справі № 2-к-1/11 від 

22.09.2011 р. // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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цивільних справах 1979 р. українським судом було відмовлено у визнанні 

рішення суду м. Івреа про надання позивачеві ексклюзивної опіки над 

неповнолітнім
416

.У іншій справі за клопотанням про визнання в Україні рішення 

окружного суду у м. Ченстохов (Республіка Польща) про розлучення і 

позбавлення матері дитини права опіки над нею український суд встановив, що, 

всупереч вимогам ст. 51 Договору між Україною і Республікою Польща про 

правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, до 

клопотання не додано документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої 

постановлено рішення іноземного суду й яка не брала участі в судовому процесі, 

була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, і тому 

відхилив заявлене клопотання
417

. Касаційний цивільний суд у складі Верховного 

Суду розглянув касаційну скаргу громадянки України на ухвалу Апеляційного 

суду Київської області від 26 травня 2016 року у справі про стягнення аліментів 

на повнолітню дитину–громадянку України, яка продовжує навчання, з її батька – 

громадянина Російської Федерації (далі – РФ). Підставою для подання касаційної 

скарги стала постанова Орловського обласного суду РФ від 25 листопада 

2016 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання громадянки України С. про 

примусове виконання на території РФ рішення Броварського міськрайонного суду 

Київської області від 24 листопада 2016 року, залишеного без змін ухвалою 

Апеляційного суду Київської області від 26 травня 2016 року, у зв’язку з 

неналежним повідомленням апеляційним судом відповідача – батька дитини, про 

час і місце розгляду справи. Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду 

задовольнив касаційну скаргу, скасував ухвалу Апеляційного суду Київської 

області від 26 травня 2016 року і направив справу на новий розгляд до суду 

апеляційної інстанції, зіславшись у мотивувальній частині постанови на ст. 

55 Мінської Конвенції про правову допомогу і правові відносини 1993 року, ст. 6 

Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод 1950 року і 

                                                           
416

 Ухвала апеляційного суду Житомирської області у справі № 295/4296/14-ц від 28.05.2014 // 

URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
417

 Ухвала Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області у справі № 0907/2-к-

6-/2011 від 3.06.2011 // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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практику ЄСПЛ, відповідно до якої складовою частиною визначеного цією 

статтею права на справедливий суд є принцип рівності сторін, який передбачає, 

що кожній стороні має бути надана можливість представляти справу й докази в 

умовах, що не є суттєво гіршими за умови опонента (Рішення ЄСПЛ у справі 

Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands (Домбо Бегеер Б.В. проти Нідерландів) від 

27 жовтня 1993 року, § 33)
418

.  

Цікавою ілюстрацією застосування підстави для відмови у визнанні 

іноземного судового рішення, про яку йдеться, є наступна справа за клопотанням 

Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області 

Міністерства юстиції України про надання дозволу на виконання на території 

України рішення Суду Бендер (Республіка Молдова) від 23 лютого 2016 року за 

позовом Р. до Р. про стягнення додаткових витрат на лікування неповнолітніх 

дітей. Відповідно до рішення Суду Бендер, у зв’язку з тим, що відповідач мав 

місце проживання на території України і у справі наявний іноземний елемент, 

судова інстанція на етапі підготовки цивільної справи до судового розгляду, 

керуючись вимогами Договору між Україною і Республікою Молдова про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах, постановила 10 лютого 2011 року ухвалу за клопотанням позивачки про 

направлення судового доручення до компетентних органів України за місцем 

проживання відповідача – до м. Івано-Франківськ. Предметом судового 

доручення було вручення відповідачеві позовної заяви й додатків до неї, 

повідомлення про день, час та місце судового засідання, а також про допит 

відповідача у справі. Судові доручення направлялися декілька разів, і судовий 

процес по справі зупинявся на строк їх виконання (з 29 квітня 2011 року по 

18 квітня 2014 року).У зв’язку з тим, що компетентні органи України упродовж 

тривалого періоду часу не виконували надісланих їм судових доручень, Суд 

Бендер, врахувавши те, що цивільна справа знаходиться на новому розгляді, а 

повторне направлення судового доручення призведе до ще більш тривалого 
                                                           
418

 Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 4 квітня 2018 року у 

справі № 361/10395/14-ц (провадження № 61-12646св18) // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua 
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затягування розгляду справи по суті, а також з огляду на інтереси неповнолітніх 

дітей, вважав за доцільне відновити провадження у справі, призначити справу до 

розгляду і направив повідомлення про день, час і місце розгляду справи 

відповідачеві безпосередньо за місцем його проживання в Україні. Крім того, 

судова інстанція взяла до уваги той факт, що відповідачеві було відомо про цю 

цивільну справу, оскільки раніше він ознайомлювався з позовом, матеріалами 

справи, він висловлював свою позицію щодо позову, оскаржуючи раніше 

ухвалене рішення (п. 27 Рішення Суду Бендер). Суд, незважаючи на те, що на 

адресу відповідача раніше через компетентні органи України неодноразово 

направлялися копії всіх документів у справі, але задля уникнення порушення 

права відповідача брати участь у справедливому судовому процесі, у тому числі 

права бути поінформованим про день, час і місце судового засідання, права 

отримувати всіх документи, ознайомлюватися з ними, подавати докази, брати 

участь в їх дослідженні, повторно направив копію позовної заяви із усіма 

додатками (п. 28). Виходячи у виключному порядку з інтересів неповнолітніх 

дітей, суд вважав, що справа підлягає розгляду у найкоротші строки, а тому 

направив документи безпосередньо на адресу відповідача (п. 30). Рішенням Суду 

Бендер від 23 лютого 2016 року стягнуто з Р.Р.М. на користь Р.Е.К. додаткові 

витрати на лікування дітей. 09 жовтня 2016 року Апеляційна Палата Кишинева 

постановила ухвалу, якою залишила в силі рішення Суду Бендер від 23 лютого 

2016 року. Оскільки Р. добровільно рішення Суду Бендер (Республіка Молдова) 

від 23 лютого 2016 року не виконував, Головне територіальне управління юстиції 

в Івано-Франківській області Міністерства юстиції України просило задовольнити 

клопотання, визнати та звернути до виконання зазначене рішення іноземного 

суду. Ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області 

07 грудня 2017 року клопотання Головного територіального управління юстиції в 

Івано-Франківській області Міністерства юстиції України задоволено. Визнано й 

надано дозвіл на примусове виконання на території України рішення Суду Бендер 

(Республіка Молдова) від 23 лютого 2016 року у справі № 2-2/2016 року за 

позовом Р. до Р. про стягнення додаткових коштів на лікування неповнолітніх 
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дітей. Ухвала суду першої інстанції мотивована тим, що відповідач був своєчасно 

та належним чином повідомлений про день, час, місце розгляду справи та знав 

про ухвалене 23 лютого 2016 року Судом Бендер рішення й оскаржив його в 

апеляційному порядку; указане рішення набрало законної сили і на території 

Республіки Молдова не виконувалось. Суд першої інстанції не встановив підстав, 

передбачених статтею 396 ЦПК України 2004 року, для відмови в задоволенні 

клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення Суду Бендер 

від 23 лютого 2016 року. На підставі викладеного та з урахуванням положень 

Договору між Україною та Республікою Молдова про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 13 грудня 1993 року 

суд задовольнив клопотання Головного територіального управління юстиції в 

Івано-Франківській області Міністерства юстиції України. Постановою 

Апеляційного суду Івано-Франківської області 04 січня 2018 року апеляційну 

скаргу Р. (відповідача у справі) залишено без задоволення, а ухвалу Івано-

Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07 грудня 

2017 року – без змін. Р. (відповідач у справі) у касаційній скарзі, поданій у 

лютому 2018 року до Верховного Суду, посилаючись на неправильне 

застосування судами норм матеріального права й порушення норм 

процесуального права, просив скасувати оскаржувані ухвали судів першої та 

апеляційної інстанції й ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні 

клопотання про примусове виконання рішення іноземного суду на території 

України. Касаційну скаргу мотивовано в тому числі тим, що вказане клопотання 

оформлене з порушенням частини першої статті 466 ЦПК України й не відповідає 

вимогам частини третьої статті 466 ЦПК України, оскільки до нього не додано 

документа, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення 

іноземного суду й яка не брала участі в судовому процесі, була належним чином 

повідомлена про дату, час і місце розгляду справи. Касаційний цивільний суд у 

складі Верховного Суду за результатами розгляду справи зазначив в постанові 

таке: ухвалами Суду Бендер (Республіка Молдова) неодноразово направлялися до 

компетентних органів держави Україна за місцем проживання відповідача судові 
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доручення для проведення процесуальних дій (вручення відповідачу позовної 

заяви з додатками, повістки про день, час та місце розгляду справи, а також про 

допит Р. як відповідача у справі); ці доручення залишились без виконання 

державою Україна; врахувавши інтереси неповнолітніх дітей, Суд Бендер дійшов 

висновку про сповіщення відповідача про дату, час та місце розгляду справи 

шляхом направлення йому поштового відправлення безпосередньо за місцем 

проживання; крім того, Суд Бендер розглянув справу на підставі частини першої 

статті 206 ЦПК Республіки Молдова за відсутності відповідача, але беручи до 

уваги його позицію у справі, так як письмові пояснення відповідача були надані 

суду електронною поштою (п. 58–59, п. 93 рішення Суду Бендер); Рішення Суду 

Бендер від 10 лютого 2011 року переглядалося в апеляційному порядку саме за 

апеляційною скаргою відповідача. Зазначені обставини вказують на те, що 

відповідачеві було відомо про розгляд справи про стягнення з нього додаткових 

витрат на лікування дітей і, більше того, він давав пояснення по цій справі. З 

огляду на викладене вище, колегія суддів суду касаційної інстанції погодилася з 

висновками судів першої та апеляційної інстанції про те, що при вирішенні спору 

Судом Бендер були дотримані норми процесуального права в частині належного 

повідомлення відповідача про дату, час та місце розгляду справи
419

.  

Отже, у більшості рішень, ухвалених ECrHR, ECJ та судами України, 

підкреслюється значимість базових процесуальних принципів, порушення яких 

покладено в основу підстав для відмови у визнанні іноземних судових рішень. 

Дуже часто, навіть якщо йдеться про тлумачення регламенту ЄС чи Гаазької 

конвенції 1980 р., судами цитується стаття 6 Європейської конвенції 1950 р., яка 

визначає елементи права на справедливий судовий процес. Українські суди, 

розглядаючи клопотання про визнання рішення іноземного суду зі справи, що 

стосується сімейно-правового спору, враховують загальний припис ст. 81 ЗУ 

«Про МПрП», а в резолютивній частині ухвали обов’язково вказують також 

конкретний міжнародний правовий акт, укладений Україною та державою 
                                                           
419

 Постанова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду від 06 червня 2018 року у 

справі № 344/14106/17 (провадження № 61-10706св18) // URL: http://www.reyestr.court.gov.ua 
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ухвалення рішення, який і конкретизує умови для визнання судового рішення або 

підстави для відмови в цьому.  

 

Підрозділ 5.5. Визнання і виконання судових рішень з окремих категорій 

міжнародних сімейних справ: правове регулювання та практичний досвід 

України 

 

5.5.1. Особливості та проблеми виконання рішень судів України про 

повернення дитини на підставі Гаазької конвенції 1980 р. 

 

Одразу варто зауважити, що Гаазька конвенція 1980 р. не містить чітких 

положень про те, як саме рішення про повернення дитини, ухвалене відповідно до 

конвенції, має виконуватися. Водночас конвенція прямо вказує на необхідність 

швидкого виконання таких розпоряджень. Так, згідно із п. a) ст. 1 цілями 

конвенції є забезпечення негайного повернення дітей, незаконно переміщених до 

будь-якої з Договірних держав або утримуваних у будь-якій із Договірних 

держав. Відповідно до ст. 2 конвенції Договірні держави вживатимуть усіх 

належних заходів для забезпечення досягнення цілей конвенції на їхніх 

територіях, для цього вони використовують якнайшвидші процедури, наявні в 

їхньому розпорядженні; відповідно до ст. 11 (ч.1) конвенції судові й 

адміністративні органи Договірних держав без затримок здійснюють усі 

процедури для повернення дітей. Таким чином, нормами конвенції покладено 

обов’язок щодо забезпечення швидкого, без затримок, повернення дітей, а у ст. 1 

вжито більш категоричний термін – «негайне виконання». Передбачається, що 

основна вимога конвенції про якнайшвидше повернення дитини є доречною з 

позиції всіх осіб, які беруть участь у справі про повернення дитини: вона стримує 

особу – потенційного викрадача дитини, зменшує ймовірність заподіяння шкоди 

дитині, захищає права того з батьків, у кого відібрали дитину. Затримка в ситуації 

з викраденням дитини може мати серйозні наслідки. Швидкість – це важливий 

елемент у структурі конвенції, і ця вимога посилюється положеннями ст. 11 (ч.2) 
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конвенції, яка покладає на судові та адміністративні органи кожної договірної 

держави обов’язок досягнути рішення упродовж шести тижнів з дати відкриття 

провадження, а у разі затримки – викласти письмово причини затримки.  

Зазначені норми конвенції відповідають Принципам міжнародного 

цивільного процесу ALI/UNIDROIT (Принцип 29. «Ефективне виконання»), а 

також  приписам Європейської конвенції про здійснення прав дітей 1996 р. (ст. 7 

«Обов’язок діяти швидко»).  

Отже, для виконання Гаазької конвенції 1980 р. ключовим є застосування 

найбільш оперативних процедур для ухвалення рішення про повернення дитини 

упродовж 6 тижнів з дня початку процедур. Разом з цим, як стверджується в 

Роз’ясненні Міністерства юстиції України від 29.08.2011 р. «Досвід виконання 

Міністерством юстиції України Конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей 1980 року та практика розгляду таких справ 

судами України», практика українських судів викликає чимало нарікань як з боку 

заявників, так і з боку іноземних Центральних органів, оскільки розгляд справи в 

українських судах першої та апеляційної інстанцій в середньому складає 5–6 

місяців, а в ряді поодиноких випадків цей строк є більшим
420

.  

У практиці ECHR вже є ціла низка рішень, які безпосередньо стосуються 

виконання Гаазької конвенції 1980 р., оскільки зобов’язують державу сплатити 

збитки і судові витрати на користь заявника через те, що держава не вжила 

необхідних заходів для належного виконання рішення національного суду у 

справі про повернення дитини на підставі Гаазької конвенції 1980 р. або ж 

безпідставно затримала виконання такого рішення, що, на думку ECHR, є 

порушенням передбаченого ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. права на повагу 

до сімейного життя. Чималий перелік таких справ вказує у т.ч. на те, що справи 

про міжнародне викрадення дітей є занадто складною сферою сімейного права, 

                                                           
420

 Роз'яснення МЮ України від 29.08.2011р. «Досвід виконання Міністерством юстиції 

України Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року та 

практика розгляду таких справ судами України» // URL: http://www.minjust.gov.ua. 
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яка змушує шукати балансу між швидким поверненням дитини й урахуванням її 

найкращих інтересів.  

Першою справою, яку було порушено ECHR на основі скарги про 

невиконання державою судового розпорядження про повернення дитини на 

підставі Гаазької конвенції 1980 р., є справа Ignaccolo-Zenide v. Romania (2000). 

До того вже були подібні скарги, однак вони не доходили до стадії розгляду, 

оскільки визнавалися ECHR неприйнятними. Справу Ignaccolo-Zenide v. Romania» 

було ініційовано громадянкою Франції Ритою Ігнакколо-Зеніде. Відповідно до 

рішення французького суду двоє її дітей після розлучення із чоловіком мали 

проживати разом із нею. У 1990 р. під час літніх канікул діти поїхали в гості до 

свого батька, який мав подвійне громадянство (французьке і румунське) і 

проживав у США. Оскільки наприкінці канікул батько відмовився повернути 

дітей заявниці, американський суд порушив справу про повернення дітей на 

підставі Гаазької конвенції 1980 р. У березні 1994 р. батько дітей втік до Румунії.  

14 грудня 1994 р. суд першої інстанції м. Бухарест видав наказ з вимогою про 

повернення дітей. Проте упродовж декількох років заявниця так і не домоглася 

виконання цього рішення; з 1990 року вона бачила дітей лише один раз – під час 

зустрічі, організованій органами влади Румунії 29 січня 1997 року. Це змусило її 

звертатися до ECHR. У своєму рішенні по цій справі від 25 січня 2000 р. ECHR 

піддав критиці неспроможність державних органів Румунії вжити необхідних 

заходів задля виконання розпорядження суду про повернення дітей заявниці, а 

також вказав, що органи влади не створили підґрунтя, необхідного для виконання 

розпорядження, оскільки не вжили примусових заходів до відповідача по справі і 

підготовчих заходів для повернення дітей шляхом, наприклад, організації 

зустрічей з дитячими психіатрами, психологами чи соціальним працівником. 

Шістьма голосами проти одного ECHR визнав, що у цій справі мало місце 

порушення ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. і присудив на користь заявниці 

компенсацію моральної шкоди у розмірі 100 000 французьких франків
421

. Після 

                                                           
421

 Рішення ECHR у справі «Ignaccolo-Zenide v. Romania» від 25.01.2000 р. – Практика 

Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі, № 1, 2000 р. 
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цього рішення уряд Румунії переглянув своє законодавство та адміністративні 

процедури, які стосуються застосування Гаазької конвенції 1980 р., і реформував 

законодавство.  

У подальшому й деякі інші держави було розкритиковано ECHR за 

порушення ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. внаслідок невиконання чи 

неналежного виконання розпорядження національного суду про повернення 

дитини (зокрема, це справи: Maire v. Portuga l
422

, Sylvester v. Austri a
423

, Karadzic v. 

Croatia
424

). Аналіз рішень ECHR по цих справах дозволяє конкретизувати зміст 

ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. й визначити суть обов’язків держави щодо 

виконання розпоряджень національного суду про повернення дитини, яку було 

незаконно переміщено чи утримувано: 

– стаття включає право батьків застосовувати заходи для їхнього 

возз’єднання із дітьми та обов’язок національних органів влади вжити таких 

заходів; цей обов’язок не є абсолютним, оскільки може виникнути необхідність у 

певній підготовці до возз’єднання одного з подружжя з дитиною; 

– характер та обсяг підготовки до виконання судового рішення залежать від 

обставин конкретної справи; 

– повноваження органів влади щодо застосування примусу в подібних 

справах є обмеженими, оскільки мають братися до уваги інтереси, права та 

свободи всіх причетних осіб, особливо інтереси дитини; завдання національних 

органів влади полягає в тому, щоб забезпечити справедливий балансу між ними.  

Одне з останніх рішень ECHR, які стосуються порядку виконання Гаазької 

конвенції 1980, – це рішення у справі Adžić v. Croatia
425

. Передумовою звернення 

до ECHR була тривалість судового процесу у Хорватії, розпочатого за заявою 

                                                           
422

 ECHR, Maire v. Portugal (application no. 48206/99), decision of 26 June 2003 – URL: 

http://www.hcch.net/incadat/fullcase/0543.htm 
423

 ECHR, Sylvester v. Austria (application no. 54600/00), decision of 9 October 2003. – URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23455. 
424  

ECHR, Karadzic v. Croatia (application no. 35030/04), decision of 15 December 2003. – URL: 

http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Croatia_ENG.pdf 
425

 ECHR, Adžić v. Croatia (application no. 22643/14), decision of 12 March 2015. – URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152731 
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громадянина США M. Adžić, який проживав у США, про повернення його сина 

до США. У 2008 р. він одружився із громадянкою Хорватії, того ж року в них 

народився син, у 2009 родина переїхала до США. У 2011 дружина разом із сином 

поїхала до Хорватії на літо. Однак вони не повернулися до США, і дружина 

повідомила по е-mail про те, що вона з дитиною залишаються у Хорватії і вона 

подає позов про розлучення. Вже за тиждень M. Adžić почав робити кроки щодо 

повернення сина до США: він звернувся до Міністерства здоров’я і соціального 

захисту із заявою про повернення дитини на підставі Гаазької конвенції 1980 р., 

Міністерство передало його заяву до Муніципального суду м. Загреб, який 

розпочав судове провадження, і у березні 2012 суд відхилив заяву. Відповідно до 

ст. 11 Гаазької конвенції 1980 р. заяву мало бути розглянуто упродовж 6 місяців; 

насправді ж провадження у суді першої інстанції тривало 5 місяців, апеляційне 

провадження тривало 2,5 місяці. Справу було направлено на новий розгляд, який 

тривав 1 рік і 9 місяців. Загалом весь судовий процес у цій справі тривав більше 

трьох років – більше половини життя дитини: малюкові було лише три роки, коли 

мати забрала його до Хорватії, і шість років на момент ухвалення останнього 

рішення суду. M. Adžić, посилаючись на ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. 

(право на повагу до особистого і сімейного життя), поскаржився до ECHR на 

тривалість судового процесу. У цій справі ECHR визнав порушення ст. 8 

Європейської конвенції 1950 р. і вкотре наголосив на тому, що національні суди 

не можуть ухвалити рішення про примусове повернення дитини; якщо не вивчено 

найкращі інтереси дитини, суд зобов’язаний врахувати обставини, що можуть 

сформувати підстави для відмови в поверненні (на підставі ст. 12, 13 і 20 Гаазької 

конвенції 1980 р.), цю оцінку необхідно зробити швидко, що відповідає меті 

Гаазької Конвенції 1980 р. Узагалі чимало суддів критикують цю конвенцію, 

вважаючи що вона не є дієвою в ситуаціях, коли сім’я розпалася.  

У справі «Хабровські проти України» ECHR встановив порушення 

Україною статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року у зв’язку з тим, що передбачені національним 

законодавством дії державної виконавчої служби не були достатніми для 
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виконання судового рішення, що призвело до серйозного розриву сімейних 

зв’язків між заявником та його донькою
426

. У цій справі заявник-громадянин 

Республіки Польща скаржився до ECHR щодо неефективного виконання рішення 

Апеляційного суду Івано-Франківської області від 4 лютого 2010 року, яким було 

зобов’язано повернути дитину К. до Республіки Польща на підставі Гаазької 

конвенції 1980 року. Виконавче провадження здійснювалося відділом державної 

виконавчої служби Івано-Франківського міського управління юстиції та 

Київським відділом державної виконавчої служби Сімферопольського міського 

управління юстиції залежно від інформації про зміну місця перебування К. та її 

матері М. Попри неодноразові спроби виконати рішення суду від 4 лютого 

2010 року, відповідні дії державних виконавців щодо зустрічі з К. та її 

повернення до Республіки Польща не мали успіху. У той же час, К. та М. вели в 

Україні легальний спосіб життя. К відвідувала навчальні заклади Івано-

Франківська та Сімферополя, отримувала медичні послуги в державних закладах 

охорони здоров’я. М. свого часу звернулась до дозвільних органів за дозволом на 

постійне проживання в Україні. Заявник неодноразово, у тому числі через 

дипломатичні канали, звертав увагу органів держави на неефективні дії державної 

виконавчої служби України. 22 грудня 2011 року і 23 січня 2012 року, за 

допомогою посольства Республіки Польща, заявник зустрічався з К. Остання 

відмовилась повертатися до Польщі. Виконавча служба повернула виконавчий 

лист заявникові на його прохання. Таким чином, виконавче провадження було 

закінчено 4 лютого 2012 року. Однак, 16 березня 2012 року заявник подав заяву 

про відновлення виконавчого провадження у зв’язку з недотриманням 

домовленостей щодо спілкування між ним та К. Позиція Уряду України у цій 

справі полягала у тому, що органи державної виконавчої служби України 

неодноразово вживали заходи для якнайшвидшого виконання судового рішення, 

постановленого на користь заявника; заявник не оскаржував до суду жодної дії 

або бездіяльності органів державної виконавчої служби України; затримки у 
                                                           
426

 Рішення ЄСПЛ, Хабровські проти України (заява № 61680/10, рішення від 17.04.2013 

року). – URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SOO00508.html 
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виконанні були спричинені поведінкою колишньої дружини заявника М. ECHR, з 

огляду на обставини справи, а саме на те, що: державними органами України було 

втрачено майже рік на прийняття рішення про повернення К. до Польщі та ще 

майже два роки було потрібно, щоб здійснити першу відносно успішну спробу 

його виконати, що М. та К. вели достатньо відкрите життя (зокрема, К. 

відвідувала школи, отримувала медичну допомогу в закладах охорони здоров’я, 

М. контактувала з органами державної влади та місцевого самоврядування), 

відтак завдання відшукати М. та К., поставлене перед виконавчою службою, не 

виглядало неможливим, встановив порушення статті 8 Конвенції, оскільки дії 

державних виконавців були нескоординованими та формалістичними, а 

неефективність виконання призвела до серйозного розриву сімейних зв’язків між 

заявником та К., і постановив, що Україна має сплатити заявникові 7 500 євро 

відшкодування моральної шкоди та 3 285 євро компенсації судових витрат.  

Ще одним Рішенням ECHR щодо України, в якому Суд визнав порушення 

Україною статті 8 Конвенції, є Рішення від 22 травня 2018 року у справі «М.Р. та 

Д.Р. проти України»
427

. ECHR зазначив, що судовий процес в Україні за Гаазькою 

конвенцією 1980 р. було розпочато у жовтні 2009 року, рішення суду першої 

інстанції було прийнято у липні 2010 року. Апеляційне провадження було 

завершено у вересні 2010 року, після чого розпорядження про повернення дитини 

стало остаточним і здійсненним, за винятком наступного періоду тривалістю 

менше одного місяця з лютого по березень 2011 року, коли Верховний Суд 

України призупинив виконання судового рішення. Відповідно, судовий процес, за 

результатами якого було постановлено остаточне рішення у справі, тривав 

близько року. Дійсно, цей період значно перевищив шеститижневий термін, 

рекомендований у статті 11 Гаазької конвенції, і не видається, що така тривалість 

провадження була об’єктивно виправданою. У будь-якому випадку цей період 

слід враховувати, оцінюючи в цілому загальну тривалість провадження, 

включаючи як судове, так і виконавче провадження. Прикметно, що, на думку 
                                                           
427

 ECHR, M.R. and D.R. v Ukraine (application № 63551/13, decision of 22 May 2018 року). – 

URL: https://hudoc.echr.coe.int 
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ECHR, описані у Рішенні недоліки діяльності національних органів влади в 

значній мірі були наслідком відсутності відповідної законодавчої та 

адміністративної бази: «… Здається, що наявних законодавчих та 

адміністративних рамок недостатньо для полегшення добровільних 

домовленостей про дотримання (угоди, рішення), включаючи фахівців у справах 

сім’ї та дітей».   

Загалом проблеми із належним виконанням судових розпоряджень про 

повернення дитини, які прийнято в порядку Гаазької конвенції 1980 р., 

притаманні всім Договірним державам. Саме тому Спеціальний комітет Гаазької 

Конференції з міжнародного приватного права, дослідивши доповіді держав щодо 

практики застосування конвенції, визначив основні, найпоширеніші та найбільш 

типові одночасно у декількох Договірних державах складнощі, пов’язані з 

виконанням розпоряджень про повернення дитини. Більшість із них є 

суб’єктивними, оскільки залежать від волі та поведінки батьків дитини. Водночас 

є й такі, що безпосередньо пов’язані із судовим провадженням, – це: 

1) застосування системи апеляції, що дозволяє уповільнювати виконання 

розпорядження (Австралія, Англія та Уельс, Франція, Румунія, Словаччина, 

Швеція та США); 2) відсутність у самому розпорядженні суду конкретних 

приписів про те, яким чином необхідно здійснити повернення дитини, або не 

визначеність чітко строку, у межах якого повернення має бути здійснено; 3) суд 

апеляційної інстанції не розглядає справу упродовж тривалого періоду часу, не 

пояснюючи причину такого зволікання (це пов’язано із відсутністю у суддів 

досвіду та знань, необхідних для застосування конвенції (США)
428

. 

Основне навантаження на визначення порядку виконання судових рішень, 

ухвалених на підставі Гаазької конвенції 1980 р., покладається на національне 

законодавство кожної Договірної держави. У ЗУ «Про виконавче провадження» 

                                                           
428

 Enforcement of Orders made under the 1980 Convention – an Empirical Study – Commissioned by 

the Permanent Bureau and Sponsored by the International Centre for Missing and Exploited 

Children // By Professor Nigel Lowe, Samantha Patterson and Katarina Horosova Centre for 

International Family Law Studies, Cardiff Law School, Cardiff University. – P. 46. – 

URL:http://www.hcch.net 
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від 02.06.2016 р. відсутні норми, які б безпосередньо регулювали порядок 

примусового виконання судових рішень, прийнятих на підставі Гаазької конвенції 

1980 р. Тому виконання рішень з цієї категорії справ здійснюється за аналогією в 

тому самому порядку, який встановлено ст. 64 закону для виконання рішень про 

відібрання дитини. В Україні вже склалася судова практика вирішення питань, що 

пов’язані з виконанням рішень про повернення дітей, яких було незаконно 

переміщено на територію України. Ця практика дозволяє виділити, зокрема, 

низку особливостей. 

Всупереч нормі ст. 367 (ч.1, п. 5) ЦПК України 2004 року і ст. 430 (ч.1, п. 5) 

ЦПК України, у редакції від 3 жовтня 2017 року, (відповідно до яких суд 

допускає негайне виконання рішення у справах про відібрання дитини і 

повернення її тому, з ким вона проживала), суд, ухвалюючи рішення за позовом 

про визнання незаконним переміщення дитини на територію України та про її 

повернення, не допускає рішення до негайного виконання. На нашу думку, це 

пояснюється тим, що сторони спору з цієї категорії справ, через особливу 

гостроту конфлікту їхніх інтересів, практично завжди реалізують своє право на 

оскарження рішення й справи проходять всі судові інстанції, подекуди аж до 

Верховного Суду.   

Не є рідкістю випадки, коли в суді вирішується спір щодо способу виконання 

рішення про повернення дитини згідно із Гаазькою конвенцією 1980 р.
429

 

Наприклад, у справі, порушеній за позовом громадянина Чехії до громадянки 

України про повернення на територію Чехії їхнього неповнолітнього сина, 

вивезеного незаконно до України, Івано-Франківський міський суд задовольнив 

позов і дуже детально прописав, яким чином рішення має виконуватися, а саме: 

зобов’язав позивача-батька дитини забезпечити при поверненні дитини на 

територію Чеської Республіки супровід матері дитини (за її бажання) та 

представника служби у справах дітей Галицької РДА, який повинен по приїзді 

                                                           
429 Черняк Ю. В. Міжнародні стандарти та досвід виконання в Україні судових розпоряджень 

про повернення дитини на підставі Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей 1980 р. Бюлетень Міністерства юстиції України. 2013. № 8. – 

С. 129-136. 
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дитини в Чеську Республіку передати дитину під контроль служби у справах 

дітей м. Прага. Однак апеляційний суд Івано-Франківської обл. підтримав заяву 

представника виконавчої служби про зміну способу виконання рішення. Суд 

погодився із доводами виконавчої служби про те, що суд першої інстанції поклав 

на батька додаткові витрати, а на службу у справах дітей – додаткові обов’язки, 

що фактично не відповідає змісту рішення, а також визначив, що передача дитини 

представником служби у справах дітей Галицької РДА під контроль службі у 

справах дітей м. Прага суперечить вимогам п. 5 ч. 10 Постанови КМ України від 

10.07.2006 р. № 952 «Про виконання на території України Конвенції про 

цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей», що встановлюють 

порядок інформування компетентних органів іноземної держави для надання 

допомоги дитині та забезпечення захисту її прав після повернення
430

.  

У зв’язку із вказаною проблемою виконання судових рішень, ухвалених в 

порядку Гаазької конвенції 1980, доречно врахувати досвід регламенту 

Brussels IIbis. Стаття 48 регламенту називається «Практичні заходи здійснення 

прав доступу до дитини» і передбачає те, що суди Держави-учасниці, у якій 

виконується судове рішення, можуть застосувати практичні заходи для 

організації здійснення прав доступу, якщо у судовому рішенні, ухваленому судом 

Держави-учасниці, компетентним вирішувати спір по суті, необхідні заходи не 

були вказані або були вказані, але неналежним чином, і за умови дотримання всіх 

істотних умов судового рішення. Це прагматичне правило є аналогічним правилу, 

що міститься у ст. 15 Європейської конвенції про контакт з дітьми 2003 р.  

У якості висновку зазначимо, що з часу ратифікації Україною Гаазької 

конвенції 1980 р. вона залишається дуже затребуваним міжнародним правовим 

актом, оскільки категорія справ про повернення дитини на підставі цієї конвенції 

є численною. З одного боку, це є аргументом на користь ефективності цього 

міжнародно-правового документа. З іншого боку, це свідчить також і про те, що, 

                                                           
430

 Ухвала колегії суддів судової палати в цивільних справах Апеляційного суду Івано-

Франківської області від 27.09.2011 р. по справі № 22-ц-1200/2011 // URL: 

http://www.reyestr.court.gov.ua. 
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на жаль, громадянам України далеко не завжди вдається мирно і правомірно 

врегулювати питання, пов’язані з виїздом дитини за кордон та визначенням місця 

її постійного проживання. Саме тому на правозастосовні органи України 

покладено серйозний тягар відповідальності за правильне грамотне застосування 

положень Гаазької конвенції 1980 р. Останнє є неможливим без обов’язкового 

врахування прийнятих Україною міжнародних зобов’язань поважати права 

людини за Європейською конвенцією 1950 р. Крім цього, як засвідчує судова 

практика, належне застосування положень Гаазької конвенції вкрай 

ускладнюється, якщо її положення не конкретизовані на рівні внутрішнього 

законодавства держави. Тому вважаємо, що на часі доповнення ЗУ «Про 

виконавче провадження» нормами про порядок виконання рішень українських 

судів про забезпечення повернення дитини до іноземної держави на підставі 

Гаазької конвенції 1980 р.  

 

5.5.2. Сучасні правові режими визнання та виконання іноземних судових 

рішень про стягнення аліментів на дитину в Україні 

 

Інститут визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення 

аліментів є яскравим прикладом уніфікації, оскільки його норми консолідовано 

одразу у декількох міжнародних конвенціях
431

. Як вже зазначалося вище, Україна 

є учасницею всіх багатосторонніх угод у цій сфері: Нью-Йоркської конвенції про 

стягнення аліментів за кордоном 1956 р., Гаазької конвенції 1973 р. і Гаазької 

конвенції 2007 р. Таким чином, вдалося подолати прогалину, на яку свого часу 

вказували українські вчені Г.К. Матвєєв та О.Г. Дріжчана
432

, а саме: те, що 

відсутність багатостороннього договору значно ускладнювала, а в деяких 

                                                           
431

 Черняк Ю. Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про стягнення аліментів 

(в аспекті міжнародних договорів України). Право України. 2010. № 4. – С. 292-298. 
432

 Дрижчаная Е.Г. Коллизионные вопросы алиментирования детей в международном частном 

праве // Международное частное право / под. ред. Г.К. Матвеева. – К.: Вища школа, 1985. – С. 

135-151; Дрижчаная Е.Г. Исполнение иностранных судебных решений о взыскании алиментов 

на детей // Советское государство и право, 1973, № 4. – С. 121-124; Матвеев Г.К. Вопросы 

советского коллизионного семейного права // Правоведение, 1972, № 2. – С. 99-105. 
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випадках взагалі унеможливлювала як виконання за кордоном рішень 

українських судів про стягнення аліментів, так і виконання на території України 

рішень, ухвалених іноземними юрисдикційними органами. З іншого боку, як уже 

зазначалося, сучасне регулювання питань міжнародного стягнення аліментів 

одночасно декількома конвенціями, поряд із двосторонніми договорами про 

правову допомогу, породжує проблему конфліктів у системі міжнародних 

правових актів. Так, залежно від того, суд якої саме держави ухвалив рішення про 

стягнення аліментів, щодо його визнання та виконання на території України може 

бути застосовано один із перелічених далі правових режимів: 

I – режим, передбачений Гаазькою конвенцією 2007 р.; 

II – режим, передбачений Гаазькою конвенцією 1973 р.; 

III – режим, передбачений двосторонніми договорами України про правову 

допомогу; 

IV – за відсутності міжнародного договору – на підставі принципу 

взаємності.  

Гаазька конвенція 2007 р., так само як і регламент ЄС № 4/2009, порівняно з 

іншими міжнародними правовими актами, що мають подібну предметну сферу, 

регулює питання визнання й виконання іноземних судових рішень про стягнення 

аліментів найбільш детально. Таке регулювання є одним із засобів реалізації 

мети, визначеної цими документами, яка полягає в забезпеченні ефективного і 

швидкого міжнародного порядку стягнення аліментів.  

Гаазька конвенція 2007 р. тим не менше не скасовує процедури екзекватури 

й передбачає, що виконанню іноземного рішення про стягнення аліментів має 

передувати подання через центральні органи кожної Договірної держави і розгляд 

заяви про визнання та виконання рішення суду, яка подається (ст. 23, ст. 24). Саме 

це правило конвенції є її найсуттєвішою відмінністю від положень регламенту ЄС 

№ 4/2009. 

Гаазька конвенція 2007 р., так само як регламент ЄС № 4/2009, розвинула 

положення про можливість визнання і виконання іноземних судових рішень, які 

змінюють попередні, раніше ухвалені рішення (ст. 10 (ч. 1, п. e), п. f) Гаазької 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


346 
 

конвенції 2007 р.). Аліментні відносини є динамічними відносинами, і, 

відповідно, розмір аліментів, зафіксований у рішенні суду чи в угоді сторін, може 

бути згодом збільшено чи зменшено залежно від зміни сімейного і (або) 

матеріального стану платника чи одержувача аліментів. Важливо, що вже Гаазька 

конвенція 1973 р. (ст. 2 (ч.2)) містила положення про те, що вона застосовується 

також до рішення чи угоди, які змінюють попередні рішення чи угоду, навіть у 

тому випадку, коли вони походять з держави, яка не є Договірною державою. 

Відповідно до Гаазької конвенції 2007 р. кредитор може подати як заяву про 

зміну рішення, прийнятого у запитуваній державі, так і заяву про зміну рішення, 

прийнятого в іншій державі-учасниці. Можемо припустити, що насамперед 

ідеться про рішення, ухвалені за результатами розгляду апеляційної чи касаційної 

скарги на рішення суду. Водночас ст. 10 конвенції зазначає про право як 

кредитора, так і боржника подати заяву про зміну рішення, винесеного в державі, 

іншій, ніж запитувана держава. Ця норма є новелою й вимагає роз’яснення, 

оскільки дозволяє припускати відхід від загальних начал міжнародного 

цивільного процесу, згідно з якими іноземний суд не має права змінити по суті 

рішення, прийняте судом іншої держави. Тому вважаємо, що норма ст. 10 (ч.1, 

п. f)) Гаазької конвенції 2007 р. має тлумачитися системно, у комплексі зі ст. 28 

конвенції, яка передбачає, що жодний компетентний орган запитуваної держави 

не може переглядати рішення по суті, та ст. 18 (ч. 1) конвенції, якою передбачено: 

«у випадках, коли рішення прийнято в Договірній державі, у якій кредитор має 

звичайне місце проживання, провадження стосовно зміни рішення або прийняття 

нового рішення не може бути порушене боржником у будь-якій іншій Договірній 

державі доти, доки кредитор залишається проживати в державі, де було прийнято 

рішення». Як випливає із вказаної норми, провадження щодо зміни рішення або 

щодо ухвалення нового рішення може бути порушено лише в тому разі, якщо 

кредитор змінить своє звичайне місце проживання. Відповідно, саме на основі 

нового звичайного місця проживання кредитора визначатиметься міжнародна 

підсудність справи, за винятком випадків, передбачених ст. 18 конвенції.   
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Цікавими є положення Гаазької конвенції 2007 р. (ст. 21) про подільність і 

часткове визнання та виконання іноземного судового рішення. Вказана норма 

відтворює правило ст. 10 Гаазької конвенції 1973 р.: якщо рішення стосується 

кількох питань, порушених у заяві про надання утримання, і якщо це рішення 

може бути визнано і виконано в цілому, то орган запитуваної Держави застосовує 

конвенцію до тієї частини рішення, яка може бути визнана й виконана. Це 

правило доповнено імперативним приписом про право кредитора подати заяву 

про часткове визнання або виконання рішення. Підкреслимо, що йдеться про 

визнання та виконання певної частини судового рішення, а не про виконання 

цього рішення частинами, застосування розстрочки чи відстрочки виконання 

судового рішення. 

Указані положення міжнародних актів про можливість часткового визнання 

та виконання іноземного судового рішення дозволяють краще захистити права 

кредитора за аліментним зобов’язанням, оскільки рішенням суду можуть 

вирішуватися різні питання і ці супутні рішення не повинні перешкоджати 

стягненню аліментів. Припустімо, за судовим рішенням присуджено стягнути 

утримання на користь дитини й матері дитини, яка перебуває у фактичному 

шлюбі чи зареєстрованому партнерстві з батьком дитини. Зобов’язання з 

утримання між фактичним подружжям та зареєстрованими партнерами не 

підпадають під сферу Гаазької конвенції 2007 р., а тому та частина рішення суду, 

яка стосується матері, не підлягає визнанню й виконанню. З іншого боку, є 

можливим визнати й виконати частину рішення суду щодо стягнення утримання 

на користь дитини. У доктрині та судовій практиці вказані норми конвенцій 

характеризуються як такі, що «надають можливість кредитору «пом’якшити» 

свою заяву, за можливості мінімізувати ризик застосування припису про 

публічний порядок»
433

.  

Окрему увагу Гаазька конвенція 2007 р. приділяє заходам примусового 

виконання рішення. Відповідно до ст. 34 такі заходи можуть охоплювати: 

                                                           
433

 McClean J.D. Recognition of Family Judgments in the Commonwealth. – London, Butterworths, 

1983. – 370 p. – P. 186; Explanatory Report. – P. 95 
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a) відрахування із заробітної плати; b) звернення стягнення на банківські рахунки 

та інші джерела; c) відрахування з виплат соціального страхування; d) звернення 

стягнення на майно або примусовий продаж майна; e) відрахування з податкового 

відшкодування; f) зупинення чи арешт пенсійних пільг; g) повідомлення до 

кредитного бюро; h) відмова, зупинення чи відкликання різноманітних дозволів 

(наприклад, водійських прав); i) використання медіації, примирення або подібних 

процесів для здійснення добровільного виконання. Цей перелік відрізняється від 

способів виконання рішення суду, які передбачені ЗУ «Про виконавче 

провадження» 2016 р. Однак зазначене не становить проблеми через те, що: 

1) виходячи з буквального тлумачення норми ст. 34 (ч. 2), перелік заходів 

виконання рішення не є вичерпним, швидше його можна визначити як 

орієнтовний, оскільки норма викладена як диспозитивна («заходи «можуть» 

охоплювати»); 2) цей висновок підтверджується також ст. 34 (ч.1), згідно з якою 

Договірні держави забезпечують наявність у внутрішньому законодавстві 

ефективних заходів для примусового виконання рішень відповідно до цієї 

конвенції. Таким чином, можемо зробити висновок, що Договірні держави (у т.ч. 

Україна) можуть застосовувати будь-які способи (засоби) виконання рішень про 

утримання, але які мають відповідати критеріям ефективності (ст. 34 (ч. 1) і 

швидкого виконання (ст. 1, п. d)).  

Наступною особливістю Гаазьких конвенцій про стягнення аліментів, що 

поєднує їх із регламентом про утримання № 4/2009, проте відрізняє їх від 

більшості договорів України про правову допомогу, є поширення їхніх правил не 

лише на рішення, ухвалені судом в результаті вирішення справи по суті, але 

також на затверджені судом мирові угоди й на договори, укладені сторонами 

аліментного зобов’язання (ст. 21 Гаазької конвенції 1973 р., ст. 19 і ст. 30 Гаазької 

конвенції 2007 р.). Так, відповідно до Гаазької конвенції про визнання і 

виконання рішень стосовно зобов’язань про утримання 1973 (ст. 2), вона 

застосовується до рішення чи угоди (settlements), незалежно від їхньої назви, у 

тому числі й тих, які замінюють попередні рішення чи угоди, навіть у випадку, 

коли вони походять з держави, яка не є Договірною Державою. Таким чином, чи 
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не вперше на рівні міжнародного правового акту з питань визнання і виконання 

іноземних судових рішень було відображено тенденцію до посилення 

диспозитивних засад регулювання сімейних відносин, що проявляється в т.ч. у 

наданні можливості учасникам аліментних правовідносин самостійно, на власний 

розсуд, визначити в договорі умови, розмір, порядок і строк виплати аліментів. 

Гаазька конвенція 2007 р. та регламент № 4/2009 не лише містять більш детальні 

положення щодо визнання угод про аліменти, але й конкретизують поняття 

«мирова угода», «договір», «угода про утримання». Україна, скориставшись 

правом застереження, передбаченим ст. 30 (ч.8) і ст. 62 Гаазької конвенції 2007 р., 

залишила за собою право не визнавати й не виконувати угоди про утримання (п. 5 

Закону України від 11.01.2013 «Про ратифікацію Конвенції про міжнародне 

стягнення аліментів на дітей та інші форми утримання сім’ї» 
434

). На перший 

погляд, враховуючи положення чинного сімейного законодавства України, а 

також той факт, що при ратифікації Гаазької конвенції 1973 р. Україною не було 

зроблено жодних застережень стосовно можливості визнання угод про аліменти 

на дітей, позиція вітчизняного законодавця з цього питання, викладена в законі 

про ратифікацію Гаазької конвенції 2007 р., може бути оцінена як непослідовна і 

«крок назад». Проте для того, щоб дати правильну оцінку вказаного застереження 

України до Гаазької конвенції 2007 р., потрібно визначити, що слід розуміти під 

такими «угодами» і чи мають угоди, посвідчені українськими нотаріусами, силу 

виконавчого документа згідно із правом України.   

Гаазька конвенція 1973 р., хоча і закріпила термін «угода», однак не надала 

його визначення. Цю прогалину було заповнено судовою практикою й 

доктриною, яка визначила, що «мається на увазі угода (домовленість) між 

сторонами, яка врегульовує спір між ними, і яку певним чином схвалено або 

                                                           
434 Закон України від 11.01.2013 Про ратифікацію Конвенції про міжнародне стягнення 

аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання // ВВР 2014, № 10, ст. 104. 
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завірено, або зареєстровано судом чи іншим органом, унаслідок чого вона 

набуває обов’язкової сили у державі, у якій її укладено»
435

.  

Гаазька конвенція 2007, яка для Договірних держав замінила Гаазьку 

конвенцію 1973, суттєво вдосконалила положення, що стосуються угод у 

міжнародному цивільному процесі, оскільки конкретизувала, що термін 

«рішення» охоплює два види угод: 1) мирову угоду, 2) договір (домовленість) про 

аліменти. По-друге, зафіксовано, що обидва види угод має бути укладено в 

судовому чи адміністративному органі або затверджено ними (ст. 19 (ч.1)). 

Зазвичай у всіх правових системах світу ці два терміни – «мирова угода» і 

«договір про аліменти» – мають різне значення. Гаазька конвенція 2007 р. (ст. 3) 

визначає «угоду про утримання» як письмову угоду стосовно сплати утримання, 

яка: i) формально складена чи зареєстрована як автентичний документ 

компетентним органом; ii) посвідчена чи укладена, зареєстрована чи надана до 

компетентного органу й може підлягати перегляду та зміні компетентним 

органом. Найперша умова визнання та виконання угоди про утримання в тому 

самому порядку, що передбачений конвенцією для судових рішень, полягає в 

тому, що угода, згідно із правом держави її укладення підлягає примусовому 

виконанню (ст. 30). До заяви про визнання і виконання угоди про утримання має 

бути додано: а) повний текст угоди про утримання; б) документ про те, що в 

державі походження ця угода про утримання є такою, що підлягає примусовому 

виконанню як рішення. Це означає, що якщо угода про утримання підлягає 

виконанню не як судове рішення, а як договір, то порядок її визнання й 

виконання не підпадатиме під сферу дії конвенції. Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про 

виконавче провадження» 2016 р., аліментні договори, як і будь-які інші 

нотаріально посвідчені договори, не є виконавчими документами, на підставі 

яких рішення підлягає примусовому виконанню. Аналогічну позицію з цього 

питання посів і ЗУ «Про виконавче провадження» 1999 р. (ст. 17), чинний на час 

ратифікації Україною Гаазької конвенції 2007 р. Це й є основним поясненням 
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 McClean J.D. Recognition of Family Judgments in the Commonwealth. – London, Butterworths, 

1983. – 370 p. – P. 179. 
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зробленого Україною застереження до Гаазької Конвенції 2007 р. – щодо права не 

визнавати й не виконувати угоди про утримання.  

Загалом правила Гаазької конвенції 2007 р. передбачають цілу низку нових 

положень – наприклад, передбачено можливість ділимості й часткового визнання 

та виконання судового рішення (ст. 21), детально врегульовано питання надання 

безоплатної правової допомоги за заявами про стягнення аліментів на дітей, а 

також способів виконання рішення. Загалом ці правила відповідають нормам 

регламенту ЄС про утримання № 4/2009, але, з іншого боку, значно 

випереджають правила, визначені внутрішнім законодавством України. Тому, на 

відміну від інших держав-членів СНД, які наразі вирішують питання про 

доцільність приєднання до Гаазької конвенції про міжнародне стягнення 

аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання 2007 р., для України вже є 

актуальною проблема підготовки Міністерством юстиції України Роз’яснення про 

порядок застосування цієї конвенції. 

 

Підрозділ 5.6. Визнання мирових угод і автентичних правових актів з 

міжнародних сімейних спорів 

 

У цій Главі розкрито особливості та проблеми нормативного регулювання 

визнання мирових угод та автентичних правових актів, що укладаються при 

вирішенні сімейно-правових спорів з іноземним елементом.   

Перше, що впадає в око при вивченні сучасної іноземної доктрини із 

зазначених питань, – це те, що мирова угода досліджується сучасною наукою та 

регулюється правом у нерозривній єдності з медіацією та іншими видами ADR. У 

ідеалі угода, досягнута в результаті застосування медіації, як і мирова угода, 

укладена в судовому процесі, виконуються добровільно, а тому необхідність 

застосування норм міжнародного цивільного процесу не постає. Разом з цим, 
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навіть Директива ЄС про медіацію
436

 є більш реалістичною, оскільки вважає за 

необхідне забезпечити виконання угод, укладених за наслідками медіації (ст. 19).  

Ця ознака загалом є характерною і для чинних міжнародних правових актів. 

Наприклад, Гаазька конвенція про міжнародне стягнення аліментів 2007 р. (ст. 6 

(ч.2, п. d)), регламент ЄС про утримання № 4/2009 (ст. 51, ч. 2, п. d)) покладають 

на Центральні органи обов’язок вживати у тих випадках, коли це є доцільним, 

заходи щодо «заохочення мирного вирішення з метою одержання добровільної 

сплати утримання за допомогою медіації, примирення або подібних процесів». До 

кола повноважень Центральних органів Договірної Держави, що визначаються 

Гаазькою конвенцією про батьківську відповідальність 1996 р. (ст. 31 (ч.1, b)) та 

регламентом Brussels IIbis (ст. 55, п. e)) віднесено також «сприяння шляхом 

медіації, примирення або подібних заходів, погоджених рішень щодо захисту 

особи чи майна дитини». 

Особливу увагу мировій угоді приділено у Принципах міжнародного 

цивільного процесу ALI/UNIDROIT. Мировій угоді присвячено окремий Принцип 

24 («Мирова угода»), відповідно до якого «суд, поважаючи право сторін вести 

процес, водночас спонукає їх до укладення мирової угоди, якщо для цього є 

розумні можливості» (п. 24.1); «суд повинен заохочувати сторони до участі у 

процедурах альтернативного вирішення спорів на будь-якій стадії процесу» 

(п. 24.2); «сторони, як до, так і після відкриття провадження у справі, повинні 

співробітничати у розумних спробах врегулювати спір, і суд може призначити 

розмір судових витрат, щоб відобразити безпідставну відмову сторін 

співробітничати або недобросовісну участь у врегулюванні спору» (п. 24.3).  

Як убачається зі змісту вказаних міжнародних правових актів, вони не 

містять імперативного припису про те, що суд повинен вимагати від сторін 

укладення мирової угоди, оскільки суд «поважає право сторін вести судовий 

процес». Разом з цим, суд може проводити зі сторонами та їх представниками 

неформальні обговорення можливостей врегулювати спір – у будь-який розумний 
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 Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain 

aspects of mediation in civil and commercial matters // OJ of the EU, 24.5.2008, L 136. 
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строк, на будь-якій стадії судового процесу
437

. Не менш важливим є й те, що хоча 

Принцип 24 має назву «Мирова угода», він регулює не лише мирові угоди, що 

укладаються сторонами справи в рамках судового процесу, але також і інші 

процедури альтернативного вирішення спорів, які в науці цивільного 

процесуального права зарубіжних країн охоплюються терміном «ADR».  

Незважаючи на те, що на рівні міжнародних правових актів визнається 

значення мирової угоди та підкреслюється необхідність сприяти врегулюванню 

спору його сторонами за взаємною згодою, доктриною міжнародного цивільного 

процесу інститут мирової угоди досліджено мало.  

Звичайно, потрібно визнати, що фундаментальною основою розвитку 

інституту мирової угоди як засобу вирішення сімейно-правових спорів у 

міжнародному цивільному процесі України є праці вітчизняних науковців у сфері 

цивільного процесу та сімейного права. Вектор у розвитку цивілістичної науки й 

законодавства України в питаннях договірного регулювання сімейних відносин 

задали праці І.В. Жилінкової, З.В. Ромовської, М.М. Сібільова. Вагомий внесок у 

розвиток інституту мирової угоди було зроблено ще дореволюційними 

цивілістами (див., наприклад, праці Є.В. Васьковського, Г.Ф. Шершеневича). 

Різні аспекти мирової угоди в цивільному судочинстві України і, зокрема, у 

виконавчому провадженні, розглянуто С.Я. Фурсою, Л.С. Фединяк , О.Г. Бортнік. 

Що ж стосується актуальних питань застосування мирової угоди щодо різних 

видів цивільних і сімейно-правових спорів із іноземним елементом, то вони по 

суті не досліджені. У більшості посібників, підручників та монографій із 

міжнародного цивільного процесу, авторами яких є науковці України та 

близького зарубіжжя, цей інститут взагалі не згадується. Винятком є перекладена 

праця німецького правознавця Х. Шака «Міжнародне цивільне процесуальне 

право», у якій порушено питання про те, які правові наслідки за кордоном матиме 
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 Черняк Ю.В. Інститут мирової угоди з сімейно-правових спорів у міжнародному цивільному 

процесі: стан доктринальної розробки та нормативного регулювання. – Науковий вісник 
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мирова угода, укладена у німецькому суді
438

, та підручник з міжнародного 

приватного права І.В. Гетьман-Павлової, яка поширює питання про 

еквівалентність документів, їх визнання та виконання за кордоном на різні види 

документів т.зв. «кваліфікованої юридичної форми», – судові документи, 

адміністративні документи та нотаріальні акти
439

. 

Наразі відправною точкою у визначенні мирової угоди в цивільному процесі 

України є стаття 207 ЦПК України. Роль міжнародних правових актів, які 

уніфікують правила визнання та виконання іноземних судових рішень у 

цивільних і сімейних справах, полягає в тому, що вони визначають, за яких умов 

ці правила може бути поширено й на мирові угоди.  

Тлумачення і необхідність правильного застосування положень Гаазьких 

дитячих конвенцій, що стосуються визнання й виконання іноземних судових 

рішень, змушують продовжити дискусію про правову природу мирової угоди 

(мирового договору) та її різновиди – «судову мирову угоду» і «позасудову 

мирову угоду», яку було розпочато ще дореволюційними цивілістами (Д.І. Мейєр, 

Г.Ф. Шершеневич, В.І. Сінайський, Є.В. Васьковський, І.Є. Енгельман). 

Процесуальна мирова угода, як зазначав Є.В. Васьковський, відрізняється від 

цивільно-правової (позасудової) мирової угоди тим, що: 1) вона стосується 

спірного правовідношення, яке вже стало предметом судового процесу; 

2) здійснюється в присутності суду, іноді за його участю або принаймні 

доводиться до відома суду; 3) для неї встановлено особливі форми укладення 
440

. 

Спільною для обох видів угод є загальна мета їх укладення, яка полягає в тому, 

щоб припинити і врегулювати спір шляхом взаємних поступок. Водночас між 

двома видами угод існують і суттєві відмінності. Позасудові угоди мають місце 

тоді, коли між сторонами сімейного правовідношення існує правова 

невизначеність (спір) і вони врегульовують її самостійно, не ініціюючи судовий 
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процес. Судова ж мирова угода стосується такого спірного сімейного 

правовідношення, яке вже є предметом судового процесу, тому для цієї угоди 

передбачено особливий порядок укладення. Зокрема, сторони мають повідомити 

суд про досягнуту ними мирову угоду й у подальшому ця мирова угода 

впливатиме на розвиток судового процесу, оскільки, затверджуючи мирову угоду, 

суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі (ст. 207 (ч.4) ЦПК 

України 2017 р.). Граматичне і системне тлумачення норм ЦПК України, 

згаданих вище Гаазьких конвенцій 1973 і 2007 років, а також договорів України 

про правову допомогу і правові відносини у цивільних і сімейних справах 

дозволяє констатувати, що суд, якому сторони спору повідомляють про досягнуту 

ними мирову угоду, має оцінити законність змісту угоди та пересвідчитися в 

тому, що вона не порушує права, свободи та інтереси інших осіб. Разом з цим, на 

рівні законодавства України до набуття чинності ЦПК 2017 р. було закріплено 

різні терміни для позначення процесуальної дії, у якій відображаються результати 

такої оцінки. Так, ЦПК України 2004 р. (ст. 175, ст. 205 (ч. 1,п. 4)) передбачав 

постановлення ухвали про визнання мирової угоди й закриття провадження у 

справі, а Гаазькі конвенції 1973 р., 2007 р. та договори України про правову 

допомогу (зокрема, із Республікою Польща (ст. 49), із Угорською Республікою 

(ст. 16), із Республікою Молдова (ст. 48) – «затвердження мирової судом».  

Історія Європейського цивільного процесу дозволяє виділити декілька етапів  

розвитку законодавства ЄС про міжнародний обіг мирових угод та автентичних 

актів. Так, перший уніфікований міжнародний правовий акт ЄС – Брюссельська 

конвенція 1968 (ст. 50), а також паралельна їй конвенція Лугано 1988 р. (ст. 50) 

містили Главу IV, яка називалася «Офіційні документи та угоди, укладені в суді» 

і формулювала три основних правила, які визначали правовий режим визнання та 

виконання автентичних документів і мирових угод. Насамперед було зафіксовано 

легальне визначення таких документів і передбачено, що на них поширюється 

режим визнання та виконання, встановлений для іноземних судових рішень: 

«документ, який офіційно складено або зареєстровано як справжній і який 

підлягає примусовому виконанню в одній Договірній державі, оголошується 
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таким, що підлягає примусовому виконанню і в іншій Договірній державі за 

клопотанням, поданим у відповідності до порядку, передбаченому ст. 31 та ін.». 

Таким чином, автентичний правовий документ характеризувався трьома 

ознаками: 1) його складено офіційно, тобто уповноваженою посадовою особою; 

2) він має бути зареєстрований як дійсний; 3) він має силу виконавчого документа 

в державі його вчинення. Процесуальним документом, який ініціює процедуру 

його примусового виконання в іншій Договірній державі, визначено клопотання, 

яке подається в тому самому порядку, який установлено для іноземного судового 

рішення. Єдиною підставою для відмови в задоволенні клопотання про визнання 

та виконання документа є те, що виконання цього документа суперечить основам 

правопорядку запитуваної держави. 

Регламент Brussels I в цілому відтворює правило ст. 50 Брюссельської 

конвенції 1968 (ст. 57) про те, що «автентичні акти, отримані в одній державі-

члені Європейського Союзу, визнаються і в інших країнах-членах». Проте в 

аспекті теми нашого дослідження важливим є доповнення регламенту 

положеннями, що стосуються угод щодо зобов’язань про утримання 

(«домовленості, які стосуються зобов’язань про утримання, укладені з 

адміністративними органами або посвідчені ними, також вважаються 

автентичними документами»). Регламентом передбачено можливість визнання 

таких актів через процедуру сертифікації: «компетентний орган Договірної 

держави, в якій автентичний документ було укладено або зареєстровано, повинен 

видати на вимогу заінтересованої сторони сертифікат, використавши типову 

форму у додатку VI до регламенту» (ст. 57 (ч.4)). 

Положення ст. 57 регламенту Brussels I конкретизовано в регламенті ЄС про 

утримання № 4/2009. Відповідно до п. 13 преамбули останнього, «… регламент 

має забезпечити визнання і виконання мирових угод та автентичних документів, 

не обмежуючи право кожної із сторін за такими угодами чи документами змінити 

угоду чи документ в суді держави-члена їх укладення». Як наслідок, 

компетентний орган Договірної держави, у якій було складено мирову угоду або 

автентичний документ, видає, за клопотанням зацікавленої сторони, витяг з 
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мирової угоди чи автентичного документа, застосовуючи форму, передбачену 

додатком I і II або додатком III і IV регламенту, і мирові угоди, які є 

виконуваними в державі-члені ЄС їх укладення, визнаються й виконуються в 

іншій державі-члені ЄС відповідно до тих самих правил, що застосовуються до 

рішення суду (ст. 48 «Застосування цього регламенту до мирових угод і 

автентичних документів»). Норма, аналогічна за змістом до ст. 48 регламенту про 

утримання № 4/2009, міститься також в усіх інших чинних регламентах ЄС, які 

уніфікують норми міжнародного цивільного процесу з вирішення сімейних 

спорів
441

. Таким чином, усі ці регламенти розвивають припис, уперше 

закріплений на рівні ЄЕС ще у Брюссельській конвенції 1968 р., про те, що 

досягнута в ході судового розгляду угода, яку затверджено судом і яку може бути 

примусово виконано в державі її укладення, визнається й виконується також і в 

запитуваній державі на тих самих умовах, що й офіційні акти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
441

 Див.: ст. 46 регламенту Brussels IIbis, ст. 58-60 регламенту про режим власності подружжя № 

2016/1103, ст. 58-60 регламенту про майнові наслідки зареєстрованого партнерства № 

2016/1104. 
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Висновки до Розділу V 

1. Рішення ECHR, які стосуються безпосередньо захисту саме сімейних прав, 

підтверджують тезу про те, що право на виконання судового рішення є складовою 

частиною права на справедливий суд й механізму судового захисту.  

2. Позитивний ефект припису про можливість застосування взаємності (ст. 

462, ст. 471 ЦПК України) можна розглядати з двох позицій: I – з позиції держави 

й розвитку міжнародного правового співробітництва – це відхід від політики 

ізольованості й намір сприйняти міжнародні та, зокрема, європейські стандарти у 

сфері забезпечення прав людини; II – з позиції пересічних громадян України – 

суб’єктів цивільних, у тому числі сімейних, відносин – розширення можливості 

визнання в Україні рішень, ухвалених іноземними судами, та можливості ставити 

питання про визнання та виконання за кордоном рішень українських судів на 

умовах взаємності, навіть за відсутності міжнародного договору. 

3. Застосування судами України принципу взаємності при вирішенні справ 

про визнання й виконання судових рішень із сімейних справ сприяє визнанню 

іноземних судових рішень на території України, але не означає автоматичного 

визнання рішень вітчизняних судів за кордоном. Тому надзвичайно важливою є 

участь України в низці Гаазьких конвенцій, які уніфікують норми інституту 

визнання та виконання судових рішень з різних категорій міжнародних сімейних 

спорів. 

4. На рівні Гаазьких дитячих конвенцій, регламентів ЄС, з урахуванням 

практики ECHR, уніфіковано наступні принципи сучасного інституту визнання і 

виконання іноземних судових рішень з сімейно-правових спорів: принцип 

остаточності судового рішення (res judicata) і неможливості перегляду його по 

суті на стадії визнання і виконання у запитуваній державі; принцип взаємності; 

принцип неможливості перегляду судом запитуваної держави фактичних 

обставин, якими суд держави походження рішення обґрунтовував свою 

юрисдикцію; принцип застосування lex fori до процедури визнання і виконання 

іноземного судового рішення; принцип можливості часткового визнання і 

виконання іноземного судового рішення; принцип необхідності застосовувати 
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просту і швидку процедуру визнання та ефективні заходи виконання судового 

рішення; принцип розширеного визначення категорії «рішення суду», що 

передбачає поширення цієї категорії «рішення суду» також на затверджені судом 

мирові угоди і договори, укладені сторонами аліментного зобов’язання. 

5. Винятком із загального правила res judicata є судові рішення у справах, які 

стосуються аліментних зобов’язань і на які поширюється Договір між Україною і 

Республікою Польща про правову допомогу 1994 р., оскільки згідно з ст. 50 (ч.1, 

п.1) Договору рішення підлягають визнанню й виконанню на території іншої 

Договірної Сторони, якщо «згідно із законодавством тієї Договірної Сторони, на 

території якої рішення було винесене, воно набрало законної сили і підлягає 

виконанню, а у справах, що стосуються аліментних зобов’язань, також рішення, 

що не набрали законної сили, але підлягають виконанню». 

6. Наріжним каменем Європейського цивільного процесу є принцип 

взаємного визнання, що поширюється на судові рішення держав-членів ЄС. Як 

наслідок, у цих державах діє два різних правових режими виконання іноземних 

судових рішень, залежно від того, судове рішення якої саме держави підлягає 

виконанню: I – загальноправовий режим, під який підпадають у тому числі і 

рішення, ухвалені українськими судами; і II – режим, передбачений регламентами 

ЄС, які діють виключно на території держав-членів ЄС, встановлюють автономну 

європейську процедуру визнання і виконання судових рішень. 

7. Відправним положенням правил регламенту Brussels IIbis щодо визнання й 

виконання судових рішень є встановлення автоматичного або т. зв. «простого» 

порядку визнання судових рішень з усіх категорій сімейних справ, які охоплені 

предметною сферою його застосування.  

8. Правовою межею автоматичного визнання судового рішення є 

встановлена регламентом Brussels IIb система вичерпних підстав для відмови у 

визнанні судового рішення, яка може бути застосована одним із подружжя, якщо 

йдеться про рішення у справах про розірвання шлюбу, встановлення окремого 

проживання, визнання шлюбу недійсним (ст. 22), або одним із батьків дитини – 

щодо рішень у справах про батьківську відповідальність (ст. 23). 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


360 
 

9. Видача сертифікату на судове рішення суддею, який його ухвалив, і 

надання дозволу на визнання і виконання іноземного судового рішення місцевим 

судом держави, в якій це рішення має визнаватися і виконуватися, – це 

альтернативні способи визнання на території держав-членів ЄС судових рішень. 

Право вибору між двома способами підтвердження законної сили судового 

рішення належить особі, зацікавленій в його визнанні та виконанні.  

10. Найвагоміша передумова пришвидшення процесу виконання іноземного 

судового рішення через його сертифікацію пов’язана з тим, що видача 

сертифікату не може оскаржуватися в апеляційному порядку. 

11. У більшості рішень, ухвалених ECHR та ECJ з питань, що стосуються 

застосування національними судами Гаазьких дитячих конвенцій та регламентів 

ЄС, підкреслюється значимість базових процесуальних принципів, порушення 

яких лежить в основі підстав для відмови у визнанні іноземних судових рішень. 

Дуже часто, навіть якщо йдеться про тлумачення регламенту ЄС чи Гаазької 

конвенції, судами цитується стаття 6 Європейської конвенції 1950 р., яка визначає 

елементи права на справедливий судовий процес.  

12. У цілому перелік підстав для відмови у визнанні та виконання іноземного 

судового рішення з сімейних спорів, встановлений Гаазькими дитячими 

конвенціями та регламентами ЄС, є подібним до того, який визначений у 

внутрішньому законодавстві України та у двосторонніх договорах України про 

правову допомогу; він є гарантією дотримання принципів найкращих інтересів 

дитини, змагальності і процесуальної рівноправності сторін спору, правил 

інституту врегулювання конкуренції юрисдикцій (lis alibi pendens), інституту 

судових доручень, інституту публічного порядку (order public).  

13. Аналіз чинних міжнародних актів – як регіонального, так і 

універсального характеру, дає підстави говорити про збереження дії такого 

інституту, як публічний порядок (навіть у міжнародному цивільному процесі 

інтегрованої європейської спільноти – ЄС).  

14. При вирішенні питання про визнання і виконання іноземного судового 

рішення у справах про батьківську відповідальність суд запитуваної держави 
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застосовує застереження про публічний порядок обов’язково з врахуванням 

«найвищих інтересів дитини». 

15. Українські суди, розглядаючи клопотання про визнання рішення 

іноземного суду зі справи, яка стосується сімейно-правового спору, враховують 

загальний припис ст. 81 Закону України «Про міжнародне приватне», а в 

резолютивній частині ухвали обов’язково вказують також конкретний 

міжнародний правовий акт, укладений Україною та державою ухвалення 

рішення, який і конкретизує умови для визнання судового рішення або підстави 

для відмови у цьому.  

16. Для виконання Гаазької конвенції 1980 р. ключовим є застосування 

найбільш оперативних процедур для ухвалення рішення про повернення дитини 

упродовж 6 тижнів з дня початку процедур. 

17. У практиці ECHR вже є ціла низка рішень, які безпосередньо стосуються 

виконання Гаазької конвенції 1980 р., оскільки зобов’язують державу сплатити 

збитки і судові витрати на користь заявника через те, що держава не вжила 

необхідних заходів для належного виконання рішення національного суду у 

справі про повернення дитини на підставі Гаазької конвенції 1980 р. або ж 

безпідставно затримала виконання такого рішення, що, на думку ECHR, є 

порушенням передбаченого ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. права на повагу 

до сімейного життя. 

18. Належне застосування положень Гаазької конвенції вкрай ускладнюється, 

якщо її положення не конкретизовані на рівні внутрішнього законодавства 

держави. Тому вважаємо, що на часі доповнення ЗУ «Про виконавче 

провадження» нормами про порядок виконання рішень українських судів про 

забезпечення повернення дитини до іноземної держави на підставі Гаазької 

конвенції 1980 р.  

19. Залежно від того, суд якої саме держави ухвалив рішення про стягнення 

аліментів, щодо його визнання та виконання на території України може бути 

застосовано один із перелічених далі правових режимів: I – режим, передбачений 

Гаазькою конвенцією 2007 р.; II – режим, передбачений Гаазькою конвенцією 
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1973 р.; III – режим, передбачений двосторонніми договорами України про 

правову допомогу; IV – за відсутності міжнародного договору – на підставі 

принципу взаємності.  

20. Визначений статтею 34 Гаазької конвенції 2007 р. перелік заходів 

примусового виконання рішення про стягнення аліментів відрізняється від 

переліку способів виконання рішення суду, які передбачені ЗУ «Про виконавче 

провадження» 2016 р. Однак зазначене не становить проблеми, оскільки, 

виходячи з буквального тлумачення норми ст. 34 (ч. 2) конвенції, цей перелік слід 

визначити як орієнтовний і саме Договірні держави забезпечують наявність у 

своєму внутрішньому законодавстві ефективних заходів для примусового 

виконання рішень відповідно до цієї конвенції.  

21. Мирова угода, затверджена судом у цивільному процесі, – це класичний 

приклад поєднання імперативних та диспозитивних засад регулювання цивільних 

процесуальних відносин: вона укладається в суто публічній сфері, яким є 

судочинство, однак за своєю суттю є договірним врегулюванням спірних 

правовідносин.  

22. Чинні міжнародні акти – як України, так і ЄС, поширюють встановлені 

ними загальні правила визнання та виконання іноземних судових рішень на 

мирові угоди, але водночас приділяють останнім окремі спеціальні статті.  

23. Усі регламенти ЄС з сімейно-правових спорів розвивають припис, 

уперше закріплений на рівні ЄЕС ще у Брюссельській конвенції 1968 р., про те, 

що досягнута в ході судового розгляду угода, яку затверджено судом і яку може 

бути примусово виконано в державі її укладення, визнається й виконується також 

і в запитуваній державі на тих самих умовах, що й офіційні акти.  
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РОЗДІЛ 6. СУДОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В МІЖНАРОДНОМУ 

ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ВИРІШЕННЯ СІМЕЙНИХ СПОРІВ 

 

Підрозділ 6.1. Сучасний стан уніфікації норм міжнародного судового 

співробітництва у цивільних справах 

Як свідчить судова практика, нерідко український суд, який розглядає 

сімейну справу з «іноземним елементом», постає перед необхідністю звернутися 

до установ юстиції іноземної держави із проханням про сприяння у проведенні 

певних процесуальних дій за кордоном. Наприклад, у рамках судового 

провадження, яке відбувається в Україні, необхідно вручити судову повістку 

свідкові, який проживає у Німеччині, або зібрати письмові докази, які 

перебувають на території Польщі, або ж провести судову експертизу у США. 

Позаяк завдяки принципу державного суверенітету юрисдикція судових органів 

кожної держави обмежується її власною територією, то на території будь-якої 

іншої держави такі процесуальні дії можуть провадитись лише в порядку 

міжнародного співробітництва у формі правової допомоги та надіслання й 

виконання судових доручень. 

Правила звернення судів України до іноземних судів із дорученням про 

виконання окремих процесуальних дій та виконання в Україні судових доручень 

іноземних юрисдикційних органів визначено на рівні внутрішнього законодавства 

у статтях 498-502 ЦПК України, а також у ст. 80 Закону України 2005 р. «Про 

міжнародне приватне право». Вказані норми не обумовлюють надання правової 

допомоги, надіслання та виконання судового доручення наявністю міжнародного 

договору. Такий підхід узгоджується зі світовою практикою, відповідно до якої 

іноземні судові доручення виконуються на началах міжнародної ввічливості 

(courtoisie internationale) навіть за відсутності міжнародного договору. Проте 

через специфіку відносин у сфері міжнародного цивільного процесу особливе 

значення має саме міжнародно-правове регулювання, яке здійснюється за 

допомогою норм багатосторонніх конвенцій та двосторонніх договорів про 

правову допомогу. Ця позиція наразі є загальновизнаною серед науковців і 
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ґрунтується на тому, що міжнародні договори не лише конкретизують порядок 

зносин між державами щодо надіслання й виконання судових доручень, а й 

закріплюють принцип співробітництва між державами в цій сфері. Завдяки цьому 

забезпечується обов’язковість виконання доручень і, кінець кінцем, своєчасний та 

справедливий судовий розгляд справи.   

Нині спостерігаємо тенденцію до розширення співробітництва з питань 

надання правової допомоги на основі міжнародних угод. Це повною мірою 

стосується як України, так і ЄС, які беруть участь в універсальних, регіональних 

та двосторонніх договорах з питань правової допомоги
442

. Водночас варто 

звернути увагу на відсутність єдиного уніфікованого підходу до правового 

регулювання відносин у цій сфері правовідносин. Тому український суд чи суд 

держави ЄС, звертаючись до іноземного суду із процесуальним дорученням чи 

виконуючи доручення іноземного суду, має обов’язково попередньо з’ясувати, 

який саме вид договору укладено з цією іноземною державою і, відповідно, який 

саме порядок зносин має бути задіяно. 

Загальні умови надання правової допомоги як форми здійснення 

міжнародного судового співробітництва, обсяг такої допомоги, порядок, підстави 

та способи надсилання і виконання звернень про правову допомогу (судових 

доручень), порядок взаємодії з іноземними установами юстиції, реквізити 

міжнародних судових доручень, строки їх виконання, відмова від надання 

правової допомоги визначаються у Гаазькій конвенції про вручення за кордоном 

судових та позасудових документів у цивільних або торговельних справах 

1965 р., Гаазькій Конвенції про отримання за кордоном доказів з цивільних і 

торговельних справ 1970 р., Європейській конвенції про інформацію щодо 

іноземного законодавства 1968 р., договорах України про правову допомогу в 

цивільних і сімейних справах, а також у регламенті ЄС № 1393/2007 про вручення 

в державах-учасницях судових і несудових документів з цивільних та 

                                                           
442

 Черняк Ю. В. Стан і перспективи відносин України зі стратегічними партнерами (на 

прикладі Польщі, США та Росії) у сфері надання правової допомоги у цивільних справах. – 

Актуальні проблеми міжнародних відносин: зб. наук. праць. Вип. 71. Ч. 1 (у 2-х ч.). К.: Київ. 

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т міжнар. відносин, 2007. – С. 57-62. 
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торговельних справ від 13 листопада 2007 р. та регламенті ЄС № 1206/2001 про 

співробітництво між судами держав-членів у сфері зібрання доказів у цивільних і 

торговельних справах від 28 травня 2001 р. Норми перерахованих міжнародних 

правових актів стали відповіддю на запити практики вирішення правових спорів, 

що так чи інакше виходять за межі юрисдикції однієї держави. Вони є необхідною 

передумовою справедливого, повного і своєчасного розгляду справи, гарантією 

дотримання принципів змагальності та рівноправності сторін справи у процесі.  

Предмет сучасної міжнародної правової допомоги є доволі широким: це 

вручення повістки-повідомлення чи повістки про виклик до суду, проведення 

експертизи, огляду місця події, допиту сторони справи чи свідка; вилучення й 

передача речових доказів, запит та одержання необхідної правової інформації, яка 

стосується чинного іноземного законодавства, його тлумачення, змісту і практики 

застосування у відповідній державі тощо. Найпоширенішим видом правової 

допомоги є вручення особам, які перебувають за кордоном, судових документів. 

Нагадаємо, що позбавлення сторони, проти якої постановлено рішення 

іноземного суду, можливості взяти участь в судовому процесі через те, що її не 

було належним чином повідомлено про розгляд справи, є підставою для відмови 

у визнанні цього рішення (ст. 6 Гаазької Конвенції 1973 р.; ст. 23 (ч.2, п. c)) 

Гаазької конвенції 1996 р.; ст. 22 (п. e)) Гаазької конвенції 2007 р.; ст. 22 (п. b)); 

ст. 23 (ч. 1, п. c)) регламенту Brussels IIbis; ст. 24 Регламенту № 4/2009; ст. 

468 ЦПК України). 

Традиційно, залежно від того, яка саме процесуальна дія є об’єктом судових 

доручень, що оформлюють надання правової допомоги в міжнародному 

цивільному процесі, їх поділяють на три види: 1) судові доручення про вручення 

особам, які перебувають за кордоном, судових документів (наприклад, судової 

повістки про виклик до суду, позовної заяви, ухвали про відкриття провадження у 

справі, ухвали про призначення судового засідання, рішення суду тощо); 2) судові 

доручення про одержання доказів, які знаходяться на території іноземної 

держави; 3) судові доручення-запити про надання інформації щодо законодавства 

запитуваної держави. Саме така класифікація відтворена в уже згаданих вище 
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Гаазьких конвенціях 1954 р., 1965 р., 1970 р., регламентах ЄС № 1393/2007, № 

1206/2001, Європейській конвенції про отримання інформації про іноземне право 

1968 р., а також відображена в сучасних підручниках з міжнародного цивільного 

процесу
443

. Г.А. Цірат, підсумовуючи визначення змісту поняття правової 

допомоги, які містяться в різних міжнародних договорах, також виокремлює три 

види правової допомоги в міжнародному цивільному процесі, проте наводить 

дещо іншу класифікацію: (а) складання, пересилка та вручення за кордоном 

судових і позасудових документів; (б) проведення за кордоном дій з отримання 

доказів; (в) визнання та виконання на території певної країни рішень іноземних 

судів та інших органів
444

. Питання класифікації видів міжнародного 

співробітництва і правової допомоги можна розглянути також з позиції 

Принципів міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT. Фінальним є 

принцип 31 «Міжнародне судове співробітництво», який, по-перше, покладає на 

суди держави, що прийняла Принципи, обов’язок надавати допомогу судам будь-

якої іншої держави, котра здійснює провадження у справі відповідно до 

Принципів, а, по-друге, конкретизує те, що така допомога включає: а) 

застосування охоронних та попередніх заходів; б) виявлення, збереження та 

надання доказів. Як зазначено в коментарі до цього Принципу, міжнародне 

судове співробітництво й допомога доповнюються визнанням іноземних судових 

рішень
445

. 

                                                           
443

 Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3-х томах. Том 3. Трансграничные 

банкротства. Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс: 

Учебник. – М.: Бек, 2001. – 768 с. – 365; Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: 

учебник / И.В. Гетьман-Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2011. – 640 с. – С. 525;  

Черняк Ю.В. Глава 29 «Міжнародний цивільний процес». – Міжнародне приватне право: 

підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. 2-ге видання. К.: Алерта, 2014. – 656 с. – 571-

595 с. – С. 574. 
444

 Цірат Г.А. Міжнародний цивільний процес: сучасний стан та перспективи міжнародно-

правової уніфікації: [монографія]/ Геннадій Цірат. – Х.: Видавництво Іванченка І.С., 2013. – 

С. 85-86. 
445

 ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure as adopted and promulgated by the 

American Law Institute at Washington, D.C., U.S.A. May 2004 and by UNIDROIT at Rome, Italy 

April 2004. – Cambridge University Press, 2006. – 177 p. – P. 49. 
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Питання судового співробітництва є невід’ємною складовою предметної 

сфери кожного міжнародного правового акту, який уніфікує питання 

міжнародного цивільного процесу з розгляду сімейних спорів. Положення цих 

актів доповнюють загальні правила надіслання та виконання судових доручень, 

які встановлені у Гаазьких конвенціях 1965 р., 1970 р., договорах України про 

правову допомогу, регламентах ЄС № 1393/2007 і № 1206/2001. Так, спеціальні 

положення про міжнародне судове співробітництво у сімейних справах містяться 

у Розділі V («Співробітництво») Гаазької конвенції про батьківську 

відповідальність 1996 р., Розділі II («Адміністративне співробітництво») Гаазької 

конвенції про міжнародне стягнення аліментів 2007 р., статті 3 Європейської 

конвенції про визнання і виконання рішень про опіку 1980 р., Розділі IV 

(«Співробітництво між Центральними органами у справах про батьківську 

відповідальність») регламенту Brussels IIbis, Розділі VII («Співробітництво між 

Центральними органами») Регламенту про утримання № 4/2009. Надалі 

проаналізуємо їхній зміст та встановлені ними особливості правового 

регулювання і застосування. 

 

Підрозділ 6.2. Гаазькі дитячі конвенції та регламенти ЄС як lex specialis для 

врегулювання правил міжнародного судового співробітництва 

 

6.2.1. Загальна характеристика правил міжнародного судового співробітництва, 

закріплених Гаазькими дитячими конвенціями і регламентами ЄС з питань 

сімейного права  

 

Основним способом організації співробітництва при вирішенні 

міжнародного сімейного спору залишається адміністративний спосіб, який 

передбачає залучення відповідних Центральних органів кожної держави-

учасниці. Порівнюючи цей спосіб організації міжнародного співробітництва із 

видами порядків зносин між державами щодо надіслання і виконання судових 

доручень, які склалися у сучасній міжнародній практиці (дипломатичний, 
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консульський, змішаний і безпосередній), цей спосіб співробітництва найбільше 

відповідає «змішаному порядку» надіслання й виконання судових доручень, за 

якого суд держави походження доручення звертається до суду держави виконання 

доручення за посередництва центральних установ юстиції обох держав
446

. 

Практичний посібник із застосування Гаазької конвенції 1996 р. містить 

рекомендацію про те, що в тих випадках, коли держава є учасником не лише цієї 

конвенції, але також Гаазької конвенції 1980 р., функції Центрального органу з 

питань співробітництва з усіх категорій справ, на які поширюється сфера 

застосування обох конвенцій, має виконувати один і той самий орган держави-

учасниці. Особливо актуальним це є при розгляді цивільних справ про 

міжнародне викрадення дитини та забезпечення прав доступу до дитини
447

. Саме 

такий самий підхід є актуальним і для держав ЄС, враховуючи предметну сферу 

застосування регламенту Brussels IIbis. 

Особливістю як Гаазької конвенції 1996 р., так і регламенту Brussels IIbis є 

те, що вони встановлюють співробітництво не лише на рівні Центральних 

органів, але й безпосередньо на рівні судів держав-учасниць. Так, положення 

статей 33–36 Гаазької конвенції 1996 р. звернені саме до «органу, який має 

юрисдикцію згідно зі статтями 5–10» та «компетентних органів Договірної 

держави, в якій було вжито заходів захисту дитини». Аналогічно ст. 59 

регламенту Brussels IIbis визначає повноваження у сфері співробітництва, що 

належать «суду, який має юрисдикцію у відповідності до статей 8–15 

регламенту». І Гаазька конвенція 1996 р. (ст. 33), і регламент Brussels IIbis (ст. 59) 

визначають, що саме суди, яким підсудні справи про застосування заходів захисту 

дитини й які мають намір влаштувати дитину до установи опіки чи у прийомну 

                                                           
446

 Черняк Ю.В. Тема 5. Надіслання і виконання судових доручень українськими та іноземними 

судами. Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. Практикум: За ред. 

Фурси С.Я. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. – 327 с. – С. 213-239. – С.216.  
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 Practical Handbook on the operation of the Hague Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility 

and Measures for the Protection of Children. – The Hague Conference on Private International Law 

Permanent Bureau. The Hague, the Netherlands, 2014. – 215 p. – P. 115.  
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сім’ю в іншій державі-учасниці, зобов’язані проводити консультації з 

компетентними органами цієї держави щодо забезпечення дитині належного 

піклування, – з цією метою вони передають доповідь про дитину й обґрунтування 

запропонованого влаштування дитини. Недотримання такої процедури може бути 

підставою для відмови у визнанні відповідного судового рішення (ст. 23 (ч. 2, 

п. f)) Гаазької конвенції 1996 р., ст. 23 (п. g) регламенту Brussels IIbis).  

На противагу регламенту Brussels IIbis, Регламенту про утримання № 4/2009 

і Гаазької конвенції 2007 р., які зобов’язують держави-учасниці здійснювати 

співробітництво за визначеними ними напрямами, частина положень Розділу V 

Гаазької конвенції 1996 р. («Співробітництво») викладена в диспозитивній формі. 

Так, наприклад, статті 30, 31, 33, 36 Конвенції покладають на компетентний орган 

Договірної держави обов’язок звернутися по певну правову допомогу до іншої 

Договірної держави. Проте згідно із статтями 32, 34 і 35 Конвенції, компетентний 

орган на власний розсуд вирішує, чи є потреба звертатися по допомогу (це, 

зокрема, стосується звернення до компетентних органів інших держав-учасниць із 

проханням надати інформацію про дитину (ст. 34) чи надати допомогу у 

виконанні заходів захисту дитини (особливо задля забезпечення права на 

спілкування з дитиною та підтримання безпосередніх контактів із дитиною) 

(ст. 35). Такий підхід пояснюється історичними чинниками: під час підготовки 

конвенції положення про судове співробітництво оцінювалися як вкрай важливі, 

однак «делегації деяких Договірних держав застерігали, що ці положення можуть 

бути занадто обтяжливими та високовартісними й це буде стримувати процес 

ратифікації конвенції широким колом держав»
448

. Кінець кінцем було знайдено 

компроміс шляхом викладення частини положень у диспозитивній формі. 

Водночас саме такий підхід Гаазької конвенції до регулювання судового 
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 Lowel N. The 1996 Hague Convention on the Protection of Children. – Family Law, 2012. – 278 

p. – P. 89. 
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співробітництва у справах про батьківську відповідальність та заходи захисту 

дітей не має однозначної підтримки й нерідко критикується
449

. 

Аналізуючи в цілому обсяг можливої правової допомоги, що може 

надаватися державами-учасницями одна одній відповідно до Гаазьких дитячих 

конвенцій і регламентів ЄС, потрібно вказати, що вони передбачають як 

«традиційні» види правової допомоги (зібрання доказів, вручення документів, 

надання інформації про законодавство), так і особливі – такі, що не врегульовані 

Гаазькими конвенціями 1965 р., 1970 р. і регламентами ЄС № 1393/2007 і 

№ 1206/2001.  

 

6.2.2. Традиційні види правової допомоги у міжнародних сімейних спорах 

 

Допомога в зібранні доказів та врученні документів за кордоном. Такий 

класичний вид правової допомоги, як допомога в отриманні доказів у справі та 

вручення судових документів передбачено Гаазькою конвенцією про міжнародне 

стягнення аліментів 2007 р. (ст. 6 (ч.2, п. g, п. j)) та регламентом про утримання № 

4/2009 (ст. 51 (ч. 2, п. g, п. j)). Однак, як визначено самими документами, порядок 

надання цих видів правової допомоги буде регулюватися все-таки Гаазькими 

конвенціями 1965 р., 1970 р. та регламентами ЄС № 1393/2007 і № 1206/2001. 

Суди України, розглядаючи цивільні справи про розірвання шлюбу та про 

міжнародне стягнення аліментів, часто застосовують положення Гаазьких 

конвенцій 1965 р. і 1970 р. й направляють судові доручення з метою: а) вручення 

відповідачеві-громадянину іноземної держави копії позовної заяви; б) його 

допиту з приводу позовних вимог. Наприклад, у справі за позовом громадянки 

України до громадянина Турецької Республіки, який проживав у м. Стамбул, про 

розірвання шлюбу, визначення місця проживання неповнолітньої дитини та 

стягнення аліментів на дитину український суд доручив компетентному органу 
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Promotion of Free Movement in Parental Responsibility Matters // ICLQ vol. 59, October 2010. – 

P. 505-519. – P. 514. 
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Турецької Республіки провести такі процесуальні дії: вручити копію позовної 

заяви з додатками до неї та повістку про виклик до суду; допитати відповідача з 

приводу позовних вимог, а саме: а) чи визнає він позов; б) якщо погоджується з 

позовними вимогами, то на яких підставах; в) чи не заперечує відносно розгляду 

справи за його відсутності; витребувати інформацію про доходи відповідача за 

2016 рік
450

. Загалом українські суди грамотно застосовують положення Гаазьких 

конвенцій 1965 р. і 1970 р. Хоча трапляються випадки, коли суд ігнорує факт 

ратифікації Україною відповідної конвенції, обґрунтовує необхідність надіслання 

звернення за кордон виключно нормами внутрішнього законодавства України і, 

таким чином, використовує для надіслання доручення дипломатичні канали 

замість більш простого та швидкого способу – через Центральні органи юстиції 

Договірних держав. Так, у справі за позовом громадянки України до громадянина 

США, який проживав у м. Льюїс, штат Делавар, про розірвання шлюбу та 

стягнення аліментів, український суд надіслав доручення про вручення копії 

позовної заяви та доданих до неї матеріалів, зіславшись на ст. 132 і ст. 415 ЦПК 

України 2004 р. і на те, що «доручення суду України надсилається в порядку, 

встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на 

обов’язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний 

договір не укладено, – Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення 

Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними 

каналами». Український суд, залишивши поза увагою той факт, що Україна та 

США є учасницями Гаазької конвенції 2007 р. та Гаазької конвенції 1965 р., які в 

якості основного способу надіслання судових доручень про вручення документів 

визначають спосіб «через Центральний орган Договірної держави» (ст. 2), 

доручив Головному територіальному управлінню юстиції у Тернопільській 

області направити доручення про вручення копії позовної заяви та доданих до неї 

матеріалів до Міністерства юстиції України для надсилання його Міністерству 
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 Ухвала Новоград-Волинського міськрайонного суду про відкриття провадження у справі, від 

2.12.2016 р., справа №  285/3335/16-ц // URL: http: // www.court.gov.ua. 
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закордонних справ України для подальшої передачі по дипломатичним каналам 

компетентному органу США
451

.  

Окремий випадок допомоги у зібранні доказів передбачено ст. 35 Гаазької 

конвенції про батьківську відповідальність 1996 р. для справ про право батьків на 

спілкування з дитиною: органи держави, у якій дитина не має звичайного місця 

проживання, можуть, на прохання того із батьків, який проживає у цій державі і 

бажає підтримувати спілкування з дитиною, збирати інформацію, докази і робити 

висновки про умови, відповідно до яких спілкування батьків і дитини може 

здійснюватися. Відповідно, суд, який розглядає заяву про право на спілкування з 

дитиною, перш ніж прийняти рішення, приймає й розглядає таку інформацію, 

докази та висновки.  

Допомога в наданні інформації про іноземне законодавство. Ще один вид 

традиційної правової допомоги – надання «інформації про закони та наявні у 

державі послуги щодо захисту дітей» – згадується у ст. 30 Гаазької конвенції 

1996 р. Так само, як і Європейська конвенція про отримання інформації про 

іноземне право 1968 р., ця конвенція визначає отримання такої інформації за 

посередництва Центральних органів. Тому передбачаємо, що до статті 30 Гаазької 

конвенції 1996 р. може бути висунута така сама критика, що й до положень 

Європейської конвенції 1968 р. Так, Х. Шак вказує на незначне практичне 

значення конвенції 1968 р. й пояснює це тим, що передача клопотання про 

надання інформації через Центральні органи держави забирає багато часу й 

зусиль (хоча все це робиться безоплатно згідно зі ст. 7 конвенції), але отриманий 

результат є менш значним порівняно із висновком експерта
452

. Це змушує нас 

порушити питання про способи встановлення змісту іноземного права – 

проблему, яка часто постає при вирішенні сімейних справ з іноземним елементом. 

Звернення до іноземного досвіду доводить, що одним із найпоширеніших 

способів встановлення змісту іноземного права є залучення до цивільного 
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 Ухвала Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про зупинення 

провадження у справі, від 3.04.2017 р., справа № 607/4796/16-ц // URL: http: // www.court.gov. 
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Издательство БЕК, 2001. – 560 с. – С. 310. 
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процесу експерта. Уперше на рівні внутрішнього національного законодавства 

України можливість залучення експерта з метою встановлення змісту норм права 

іноземної держави було передбачено ЗУ «Про МПрП» 2005 р. (ч. 2 ст. 8). Однак 

до набуття чинності новим ЦПК України 2017 р. його процесуальний статус не 

був визначений, а тому актуальними залишалися питання: 1) хто саме може бути 

залучений до процесу в якості такого експерта; 2) якими є його основні права і 

обов’язки. Як випливає із системного аналізу норм чинного законодавства 

України, експертиза іноземного права – це особливий вид експертизи, який за 

своїм характером відрізняється від тих видів експертиз, які передбачені ЗУ «Про 

судову експертизу» 1994 р.
453

 Предметом експертизи в галузі права може бути 

висновок про зміст норм іноземного права згідно з їх офіційним 

загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування й доктриною у 

відповідній іноземній державі (ст. 114 (ч.1) ЦПК України). Відтак особа, яка 

здійснює таку експертизу, не може бути залучена в процес ні в якості судового 

експерта, ні в якості свідка. Завдання щодо визначення процесуального статусу 

експерта з питань права частково вирішено у ст. 73, ст. 114, ст. 115 ЦПК України. 

За основу тлумачення цих новел вітчизняного законодавства може бути взято у 

т.ч. Принципи міжнародного цивільного процесу UNIDROIT/ALI. Принцип 13 

визначає, що одним із суб’єктів міжнародного цивільного процесу є т.зв. «amicus 

curiae» (дослівно з лат. «друг суду»), який подає суду amicus curiae brief – 

висновок з правових питань справи
454

. Як випливає зі змісту Принципу 13 та 

коментаря до нього, amicus curiae не є стороною справи і не повинен обстоювати 

інтереси будь-якої зі сторін; ця особа повинна відповідати двом основним 

вимогам – бути компетентною та незалежною. Українське законодавство 

закріплює гарантії компетентності особи, яка залучається до судового процесу в 

якості експерта з питань права: відповідно до ст. 73 (ч.1) ЦПК України ця особа 

повинна мати науковий ступінь та бути визнаним фахівцем у галузі права. 
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 ЗУ «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. // ВВР, 1994, № 28. 
454

  ALI/UNIDROIT Principles of Transnational Civil Procedure as adopted and promulgated by the 

American Law Institute at Washington, D.C., U.S.A. May 2004 and by UNIDROIT at Rome, Italy 

April 2004. – Cambridge University Press, 2006. – 177 p. – P. 32-33. 
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Натомість, критерії визначення та гарантії дотримання незалежності цього 

учасника судового процесу залишилися неврегульованими. Стаття 38 ЦПК 

України визначає можливість та порядок заявлення відводу (самовідводу) таким 

т. зв. «іншим учасникам судового процесу», як секретар судового засідання, 

експерт, спеціаліст та перекладач, не включаючи до цього переліку експерта з 

питань права. Ще одна істотна особливість регулювання українським 

законодавством статусу експерта з питань права полягає в тому, що така особа 

може залучатися не тільки за клопотанням сторін (сторони), але й за ініціативою 

суду. Указане положення свідчить про «певний відступ від широкого розуміння 

принципу диспозитивності цивільного процесу»
455

, який, на нашу думку, є 

виправданим, оскільки подання висновку про зміст норм іноземного права дає 

можливість суду правильно встановити характер спірних правовідносин, 

вирішити колізійне питання та застосувати іноземне право, до якого відсилає 

колізійна норма, і кінець кінцем ухвалити справедливе рішення у справі.  

Разом з тим діяльність експерта з іноземного права все одно не повинна 

підміняти повністю ні роль суду в питаннях встановлення змісту правових норм 

інших держав, ні процесуальну активність сторін справи в цивільному процесі. 

Підтвердженням цієї тези є стаття 8 (ч. 3) ЗУ «Про МПрП» 2005 р., яка 

передбачає, що особи, які беруть участь у справі, мають право подавати 

документи, що підтверджують зміст норм права іноземної держави, на які вони 

посилаються на обґрунтування своїх вимог або заперечень, іншим чином сприяти 

суду чи іншому органу у встановленні змісту цих норм.  

У Європейському Союзі відповіддю на запит щодо отримання «інформації 

про закони та наявні у державі послуги щодо захисту дітей» стало створення 

згідно з Рішенням Ради ЄС від 28.05.2001. № 2001/470/CE Європейської мережі 

судової взаємодопомоги в цивільних і комерційних справах (European Judicial 

                                                           
455

 Косовський Л.М. Судочинство у цивільних справах з іноземним елементом: монографія. – 

Харків: Право, 2017. – 300 с. – С. 128.  
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Network)
456

. Ця система спрощує порядок отримання інформації про особливості 

судочинства, компетентні органи й національне законодавство держав-членів ЄС. 

Цікавим та таким, що вартий вивчення і запозичення, є досвід деяких держав ЄС 

щодо запровадження посади т.зв. «контролюючого судді (кількох суддів)», які 

спеціалізуються на сімейному праві своєї держави й є відповідальними за надання 

інформації стосовно нього колегам з інших держав. Такі заходи, разом із 

Європейською мережею судової взаємодопомоги, можуть стати запорукою 

ефективного зв’язку між суддями і центральними органами й, таким чином, 

посприяти більш швидкому вирішенню справ про батьківську відповідальність на 

підставі регламентів ЄС.  

На рівні Гаазької конференції з міжнародного приватного права 

запроваджено ще у 1998 році Міжнародну Гаазьку мережу суддівської 

взаємодопомоги (International Hague Network of Judges). Її основними функціями 

є обмін інформацією про законодавство і судову практику, співпраця з Гаазькою 

Конференцією з міжнародного приватного права, підтримка прямого спілкування 

між суддями різних держав. Позитивними наслідками цього є посилення довіри 

держав до національних систем захисту дитини та спрощення порядку вирішення 

міжнародних сімейних спорів завдяки обміну інформацією за безпосереднього 

спілкування між суддями різних держав. На цей час Гаазька мережа суддівської 

взаємодопомоги включає більше 120 суддів з більше, ніж 80 країн, і, на жаль, 

жодного судді з України.  

Допомога у встановленні місцезнаходження боржника або кредитора. 

Наступним видом правової допомоги, який передбачено Гаазькими конвенціями 

та регламентами ЄС з вирішення міжнародних сімейних спорів, є допомога у 

встановленні місцеперебування сторони справи. Гаазька конвенція 1996 р. (ст. 31 

(п. с)) визначає надання допомоги у встановленні місцеперебування дитини, якщо 

є підстави вважати, що дитина може перебувати й потребувати захисту на 

території запитуваної Держави. Гаазька конвенція 2007 р. (ст. 6 (ч.2, п. b)) і 
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 Council Decision 2001/470/EC of 28 May 2001 establishing a European Judicial Network in civil 

and commercial matters // OJL 174, 27.6.2001, p. 25-31. 
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регламент № 4/2009 (ст. 51 (ч.2, п. b)) передбачають надання допомоги в 

установленні місцеперебування боржника або кредитора.  

Положення про правову допомогу в установленні місцеперебування сторони 

справи закріплено також декількома чинними двосторонніми угодами України 

про правову допомогу у цивільних та сімейних справах. У договорах з 

Республікою Польща 1993 р. (ст. 13) та з Республікою Молдова (ст. 13) такий вид 

правової допомоги називається «допомога при встановленні адреси осіб, які 

перебувають на території запитуваної Договірної Сторони», у договорі з 

Республікою Узбекистан (ст. 6) – «допомога у розшуку осіб згідно з чинним 

законодавством запитуваної Договірної Сторони». Прикметно, що договори з 

Республікою Польща 1993 р. (ст. 13), з Республікою Молдова (ст. 13), з Чеською 

Республікою (ст. 15) прив’язують цей вид правової допомоги саме до справ про 

стягнення аліментів з особи, яка проживає або перебуває на території запитуваної 

Договірної Сторони, і такий запит може стосуватися допомоги у з’ясуванні не 

лише місця проживання особи, але також місця її роботи, джерел та розміру 

доходів. 

Запити й доручення про сприяння в пошуках кредитора чи боржника є одним 

із найтиповіших запитів про правову допомогу саме у справах про міжнародне 

стягнення аліментів. Нагадаємо, що Гаазька конвенція 2007 р. передбачає 

можливість подання заяв про зміну рішень суду про стягнення аліментів (ст. 10 

(ч.2, п. e), п. f). Тому передбачаємо, що більшість запитів, поданих в порядку 

конвенції, стосуватиметься місцезнаходження боржника, однак не виключаються 

також запити про місцезнаходження кредитора, якщо кредитор є відповідачем у 

заяві, що подається боржником і стосується зміни ухваленого рішення суду про 

стягнення аліментів. Надзвичайно важливою є норма статті 7 Гаазької конвенції 

2007 р. про те, що запити про допомогу в отриманні інформації про 

місцезнаходження боржника/кредитора, а також стосовно його доходів та, у разі 

необхідності, інших фінансових обставин боржника/кредитора, у тому числі 

місцезнаходження активів, можуть подаватися як тоді, коли судовий процес вже 

розпочато, так і до відкриття провадження у справі. Це правило Гаазької 
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конвенції 2007 р. узгоджується з концепцією, викладеною у ст. 1 Гаазької 

конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних 

справах 1970 р. Остання передбачає, що доручення може бути використано у т.ч. 

для отримання доказів для процесу, який ще не розпочатий, а лише готується. Це 

правило забезпечує додатковий потенціал для економії часу, фінансових витрат та 

процесуальних заходів. Отримання відповідної інформації за запитами про 

фінансовий стан боржника чи кредитора, у т.ч. виявлення активів, допоможе 

вирішити питання про те, чи є взагалі сенс подавати позов про стягнення 

аліментів.   

Якщо запит про надання інформації про виявлення активів 

боржника/кредитора (ст. 6 (п. с)) Гаазької конвенції 2007 р.) вирішено позитивно, 

то потенційний позивач може звернутися через Центральний орган своєї держави 

із запитом про надання іншого виду правової допомоги, передбаченого п. і) ст. 6 

Гаазької конвенції 2007 р., який полягає в ініціюванні провадження щодо 

застосування необхідних попередніх забезпечувальних заходів. Запити про 

допомогу в порядку п. с) і п. і) ст. 6 Гаазької конвенції 2007 р. можуть подаватися 

одночасно.  

 

6.2.3. Особливі види міжнародного судового співробітництва при вирішенні 

сімейних справ 

 

Найяскравішим прикладом особливого міжнародного судового 

співробітництва є обмін інформацією між судами різних держав при вирішенні 

питання про forum non convenience і про доцільність передачі юрисдикції (transfer 

of jurisdiction) у справі про вжиття заходів, спрямованих на захист особи чи майна 

дитини, до суду іншої держави-учасниці на підставі ст. 8, ст. 9, ст. 31 (п. а) 

Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р. або на підставі ст. 15, 

ст. 55 (п. с) регламенту Brussels IIbis. Принагідно зауважимо, що це особливий, 

спеціальний вид правової допомоги, який невідомий двостороннім договорам 
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України про правову допомогу, не згадується в інших Гаазьких конвенціях, і було 

досліджено вище у Главі 3.5. 

Наступним особливим видом міжнародного співробітництва при вирішенні 

сімейних спорів, який вартий уваги, є допомога щодо мирного врегулювання 

спору, у т.ч. шляхом застосування медіації. Усі чинні міжнародні правові 

документи з питань міжнародного сімейного права передбачають надання 

правової допомоги, яка пов’язана з інститутом медіації. Так, відповідно до 

Гаазької конвенції 1996 р. (ст. 31), така допомога визначається як «сприяння 

шляхом медіації, примирення або подібних заходів ухваленню погоджених 

рішень щодо захисту особи чи майна дитини»; відповідно до регламенту Brussels 

IIbis (ст. 55) – «вжиття заходів для мирного врегулювання спору між батьками 

дитини за допомогою медіації або подібних процесів»; відповідно до Гаазької 

конвенції 1980 р. (ст. 7) – «вжиття всіх можливих заходів для забезпечення 

добровільного повернення дитини й мирного врегулювання спорів»; відповідно 

до Гаазької конвенції 2007 р. (ст. 6) та регламенту № 4/2009 (ст. 51) – «вжиття 

заходів для заохочення мирного вирішення спору з метою одержання 

добровільної виплати утримання у випадках, коли це є доцільним, за допомогою 

медіації, примирення або подібних процесів».  

Дійсно, як засвідчує практика, досягнення батьками дитини домовленості по 

суті спору є найбільш оптимальним способом його врегулювання. Ще в 1998 р. 

Комітет Міністрів Ради Європи ухвалив Рекомендацію № R(98)1 державам-

членам про медіацію в сімейних справах
457

, відповідно до якої запровадження, 

заохочення та, за необхідності, посилення медіації в сімейних справах 

обґрунтовується тим, що: 1) сімейні спори відбуваються між особами, які, за 

визначенням, перебувають у взаємозалежних і тривалих стосунках; 2) сімейні 

спори виникають на тлі виснажливих емоцій та підсилюють їх; 3) окреме 

проживання і розлучення впливають на всіх членів сім’ї, а надто – на дітей. В 
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 Рекомендація № R(98)1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам про медіацію у 

сімейних справах від 2 січня 1998 р. // Європейські та міжнародні стандарти у сфері 

судочинства:Збірка. – Київ, 2015. – С. 456-464. 
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ідеалі й вирішення спору, і процедура виконання судового рішення повинні 

супроводжуватися бажанням обох батьків розв’язати сімейний конфлікт таким 

чином, щоб не заподіяти шкоду дитині. На жаль, нерідко в ході тривалих, 

високовартісних, емоційно виснажливих судових процесів із вирішення сімейних 

спорів так і не знаходиться вичерпної відповіді з вирішення спору. У нагоді 

можуть стати медіація та інші позасудові способи врегулювання спору. Зважаючи 

на світовий досвід, ці способи врегулювання спору можуть діяти або як 

доповнення до судового процесу, або як його заміна.  

У 2012 році Гаазька конференція з міжнародного приватного права 

опублікувала «Керівництво з медіації» задля того, щоб «стимулювати успішну 

медіативну практику в процесі вирішення міжнародних (транскордонних) спорів, 

які підпадають під дію Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей 1980 р.». Як зазначено в самому документі, 

підтримка узгодженого рішення спірних питань є особливо корисною саме в 

сімейних конфліктах, які торкаються інтересів дітей, де сторонам спору потрібно, 

як правило, постійно взаємодіяти одне з одним; у спорі, який виникає внаслідок 

розірвання шлюбу між подружжям, погоджене рішення може бути особливо 

корисним для забезпечення «права дитини підтримувати на регулярній основі … 

особисті відносини і прямий контакт з обома батьками», як це проголошено 

Конвенцією ООН про права дитини
458

. Зазвичай судові тяжби між батьками 

дитини не припиняються після ухвалення рішення про повернення дитини до 

держави її звичайного місця проживання (або відмови у цьому за наявності 

визначених Гаазькою конвенцією 1980 р. підстав). Скоріше навпаки, вони не 

зменшують, а загострюють конфлікт між ними. Потрібно також враховувати, що 

процедура виконання судового рішення про повернення дитини до її 

матері/батька за попереднім звичайним місцем проживання може завдати дитині 

психологічну травму. Натомість рішення, ухвалені в результаті медіації, апріорі 

                                                           
458

 Медиация. Практическое руководство по применению Гаагской конвенции от 25 октября 

1980 года О гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. – Научно-

методический центр медиации и права. Перевод. 2013. – 115 с. – С. 23. 
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відповідають інтересам дитини і є більш життєздатними, оскільки вони погоджені 

учасниками спору і, швидше за все, будуть ними виконуватися. Тому, хоча, як 

зазначено у статті 1 Гаазької конвенції 1980 р., її основною ціллю є швидке 

повернення дитини, угода між батьками щодо (не)повернення дитини, яка 

враховує особливі обставини і створює гарантії для практичного доступу до 

дитини тому із її батьків, хто проживатиме окремо, може більшою мірою, ніж 

судове рішення, відповідати інтересам дитини і потребам її батьків.  

Керівництво з медіації, підготовлене Гаазькою конференцією з міжнародного 

приватного права у 2012 році, є прикладом м’якого права і не було предметом 

дослідження у вітчизняній науці та практиці. Іноземні правознавці аналізують, 

по-перше, практичне застосування Гаазької конвенції 1980 року в контексті цього 

Керівництва, і, по-друге, сучасні законодавчі акти та досвід різних держав щодо 

переконання батьків дитини у можливості обрати добровільну медіацію за участю 

кваліфікованого міжнародного сімейного медіатора для вирішення спірних 

питань між ними.  

У державах ЄС медіація активно запроваджується. Всі держави-члени ЄС 

зобов’язані імплементувати Директиву ЄС 2008/52/EC від 21 травня 2008 року. 

До прикладу: у ФРН 21 липня 2012 року прийнято спеціальний Закон про 

медіацію - Закон про розвиток медіації та інших позасудових способів 

врегулювання спорів; у 2008 році дві німецькі організації: Федеральна Асоціація з 

сімейної медіації та Федеральна асоціація медіації, створили недержавну 

організацію «Медіація у міжнародних спорах за участю батьків і дітей» (MiKK), 

яка наразі налічує 150 досвідчених медіаторів, які спеціалізуються на 

міжнародному сімейному праві і всі разом можуть спілкуватися більше, ніж 30 

мовами
459

. 

Зміст Керівництва з медіації є широким. Цей документ визначає переваги, 

недоліки та ризики застосування медіації у міжнародних сімейних спорах, зв'язок 

                                                           
459

 Martina Erb-Klünemann. The 1980 Hague Convention and Mediation – A German Perspective // 

Japanese Yearbook of International Law. Vol. 57 (2014). – The International Law Association of 

Japan. – P. 56-76. – P.63.  
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медіації з іншими, схожими юридичними процедурами врегулювання 

міжнародних сімейних спорів; досліджує виклики, які стоять перед медіаторами 

саме у цій категорії спорів, – це необхідність більш тісного співробітництва між 

Центральними органами держав-учасниць Гаазької конвенції 1980 р., а також 

розбіжності у мові і культурі, необхідність застосування декількох правових 

систем, допустимість і законність угоди, досягнутої в результаті медіації, в усіх 

задіяних правових системах. Окремий блок питань Керівництва обумовлений 

необхідністю спеціалізованого навчання для медіаторів у справах про міжнародне 

викрадення дитини, а тому тут визначені правила і стандарти такого навчання, 

створення реєстру медіаторів, гарантії їхньої якості. Також Керівництво 

відтворює процедуру медіації – доступність медіації, направлення до медіатора 

судом і самостійне звернення до медіації, роль суду (судді), державних органів та 

адвокатів у медіації, угода про медіацію, результати медіації, її правові наслідки, 

можливість застосування медіації «на випередження», щоб запобігти явищу 

міжнародного викрадення дитини, залучення дитини у вирішення конфлікту, 

організація контакту між дитиною і тим з батьків, у кого дитину було відібрано. 

Керівництво систематизує такі принципи медіації: добровільність; поінформована 

згода сторін; оцінка можливості проведення медіації; нейтралітет, незалежність, 

неупередженість і справедливість медіатора; конфіденційність; турбота про 

благополуччя та інтереси дитини; поінформоване прийняття рішення і доступ до 

юридичної допомоги; компетентність медіатора у міжкультурних питаннях; 

кваліфікація медіатора: стандартні вимоги.  

На жаль, дотепер в Україні не ухвалено закону, який би врегулював 

правовий механізм розв’язання правових спорів шляхом застосування процедури 

медіації. Прийняття такого закону дало б можливість внести відповідні зміни до 

процесуальних кодексів і вирішувати спори між сторонами в позасудовому 

порядку. Проте на сьогодні позитивним здобутком вже є те, що, по-перше, маємо 
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декілька напрацьованих законопроектів про медіацію
460

, а, по-друге, ЦПК 

України 2017 р. врегулював окрему стадію цивільного процесу у справах 

позовного провадження – «Врегулювання спору за участю судді» (Глава 4 Розділу 

III), а також конкретизував порядок укладення та виконання мирової угоди (ст. 

207, ст. 208).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
460

 Законопроект (№ 7481) від 17.12.2010 р., автор – О.І. Тищенко, законопроект (№ 2425а) від 

26.06.2013 р., автор – Я.П. Федорчук, законопроект (№ 2425а-1) від 03.07.2013 р., автори – С.В. 

Ківалов, В.Й. Розвадовський. 
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Висновки до Розділу VI 

1. Положення про міжнародне судове співробітництво, викладені в Гаазьких 

конвенціях та регламентах ЄС, які уніфікують норми міжнародного цивільного 

процесу з розгляду сімейних спорів, конкретизують мету і порядок надання 

«традиційних» видів правової допомоги, але у площині розгляду саме 

міжнародних сімейних спорів. Крім того, вони розширюють перелік можливих 

видів міжнародного судового співробітництва, яке застосовується при розгляді 

саме цих категорій справ.  

2. Спеціальні правила Гаазьких конвенцій та регламентів ЄС стали 

відповіддю на запити судової практики вирішення міжнародних сімейно-

правових спорів – насамперед стосовно дитини, коли лише національні судові 

системи самі по собі не в змозі забезпечити всебічне вирішення міжнародного 

сімейного спору та ефективні заходи захисту дитини. У цілому правила 

міжнародного співробітництва при вирішенні сімейних спорів спрямовані на те, 

щоб сприяти координації дій між різними національними системами захисту 

дітей.  

3. Особливим, спеціальним видом правової допомоги, який невідомий 

двостороннім договорам України про правову допомогу і який не згадується в 

інших Гаазьких конвенціях, проте детально врегульований Гаазькою конвенцією 

про батьківську відповідальність 1996 р. та регламентом Brussels IIbis, є обмін 

інформацією між судами різних держав при вирішенні питання про forum non 

convenience і про доцільність передачі юрисдикції (transfer of jurisdiction) у справі 

про вжиття заходів, спрямованих на захист особи чи майна дитини, до суду іншої 

держави-учасниці.  

4. Сучасні міжнародні сімейні відносини змушують шукати альтернативу 

традиційному судовому вирішенню спорів. Найбільш оптимальним способом 

врегулювання сімейного спору може бути досягнення батьками дитини 

(подружжям, іншими учасниками сімейних відносин) домовленості по суті спору, 

у тому числі шляхом застосування медіації.  
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5. Україні варто застосовувати досвід з медіації у міжнародних сімейних 

спорах, напрацьований державами-членами ЄС при застосуванні Гаазьких 

дитячих конвенцій.  

6. Серйозною альтернативою отримання інформації про іноземне 

законодавство в порядку міжнародної правової допомоги стає інститут amicus 

curiae», amicus curiae brief та експертизи іноземного права. 

7. Україна дотримується загальної світової практики про те, що судові 

доручення виконуються і за відсутності відповідного міжнародного договору – на 

засадах міжнародної ввічливості. Разом з цим, саме міжнародний договір 

забезпечує обов’язковість виконання судового доручення, визначає, які конкретні 

процесуальні дії мають бути виконані, і кінець кінцем сприяє розвитку 

міжнародного співробітництва між юрисдикційними органами. Тому є 

необхідними як подальша уніфікація норм у цій сфері міжнародного цивільного 

процесу, так і участь України у ній.  

8. Загалом українські суди грамотно застосовують положення Гаазьких 

конвенцій 1965 р. і 1970 р. Хоча трапляються випадки, коли суд ігнорує факт 

ратифікації Україною відповідної конвенції, обґрунтовує необхідність надіслання 

за кордон судового доручення виключно нормами внутрішнього законодавства 

України, використовуючи таким чином дипломатичні канали замість більш 

простого та швидкого способу звернення, передбаченого конвенціями, – через 

Центральні органи юстиції Договірних держав. 

9. Практика вирішення спорів з іноземним елементом вимагає поступового 

переходу від адміністративного («змішаного») порядку надання правової 

допомоги і виконання судових доручень, який передбачає обов’язкове залучення 

відповідних Центральних органів держави, до безпосереднього порядку 

спілкування між суддями різних держав, які спеціалізуються на вирішенні 

конкретних категорій міжнародних сімейних справ.  

10. Безпосередній порядок міжнародного судового співробітництва 

відбувається через запровадження двох паралельних систем міжнародної судової 

взаємодопомоги: Європейської мережі судової взаємодопомоги (European Judicial 
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Network) і Гаазької мережі суддівської взаємодопомоги (International Hague 

Network of Judges). Україна повинна долучитися до Гаазької мережі суддівської 

взаємодопомоги – зокрема, шляхом призначення українського судді у сфері 

міжнародного сімейного права.  
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ВИСНОВКИ 

1. Підсумовуючи сучасний стан розвитку правового регулювання вирішення 

в порядку цивільного судочинства міжнародних сімейних спорів, можемо 

констатувати, що на рівні Гаазьких конвенцій найбільш повно відбулася 

уніфікація норм таких інститутів міжнародного цивільного процесу: міжнародної 

підсудності різних категорій цих спорів, визнання й виконання іноземних судових 

рішень та міжнародного судового співробітництва.  

2. Крім Гаазьких дитячих конвенцій, джерелами міжнародного цивільного 

процесу при вирішенні міжнародних сімейних спорів є також конвенції, прийняті 

під егідою Ради Європи, – Конвенція про визнання та виконання рішень стосовно 

опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 р. і Конвенція про 

контакт з дітьми 2005 р., які, однак, застосовуються у судовій практиці України та 

держав ЄС значно рідше, ніж Гаазькі конвенції, а також двосторонні договори 

України про правову допомогу, яким характерні розбіжності щодо регулювання 

одних і тих самих питань міжнародного цивільного процесу.  

3. На прикладі 4-х інститутів міжнародного цивільного процесу: міжнародної 

підсудності, попередніх забезпечувальних (охоронних) заходів, визнання та 

виконання іноземних судових рішень, міжнародного судового співробітництва, 

доведено необхідність укладення та ефективність застосування Україною 

Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р., Гаазької конвенції 

про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дитини 1980 р., Гаазької 

конвенції про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного 

утримання 2007 р., Гаазької конвенції про визнання і виконання рішень стосовно 

зобов’язань про утримання 1973 р. 

4. Для вирішення конфлікту міжнародних конвенцій, які регулюють 

процесуальні питання вирішення тих чи інших категорій міжнародних сімейних 

спорів і мають подібні предметні сфери, обгрунтовано застосування «найбільш 

ефективної норми», яка визначається з урахуванням способу захисту порушеного 

права, предмета та підстав позову. 
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5. Встановлено, що сучасний процес уніфікації норм міжнародного 

цивільного процесу перебуває під безпосереднім впливом актів м’якого права, які 

містять норми не обов’язкового, а рекомендаційного характеру, спрямовані у 

майбутнє і розглядаються як програма розвитку міжнародних відносин з точки 

зору lex ferenda. 

6. Оскільки розвиток міжнародного цивільного процесу відбувається в 

рамках загальної правової тенденції, заснованої на повазі до прав людини і 

дитини, зокрема, аналіз і вирішення процесуальних питань, пов’язаних з 

вирішенням судами міжнародних сімейних спорів, потрібно здійснювати крізь 

призму тих зобов’язань, взятих державою завдяки участі у міжнародних угодах 

про права людини, із обов’язковим урахуванням практики ECHR та ECJ. 

7. Виходячи зі змісту норм Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти 

міжнародного викрадення дітей 1980 р. та судової практики, запропоновано 

включати до предмета доказування у справах про повернення дитини таке коло 

обставин: 1) факт наявності у позивача прав опіки (піклування) дитиною; 2) факт 

здійснення цих прав (тобто виконання батьківських прав і обов’язків) позивачем 

у момент незаконного переміщення дитини; 3) незаконність переміщення або 

утримування дитини, що включає у т.ч. доведення постійного (звичайного) місця 

проживання дитини; 4) підстави, за наявності яких відповідно до ст. 13 конвенції 

може бути відмовлено у видачі розпорядження про повернення дитини.  

8. Визначено напрями, в яких положення Гаазької конвенції 1996 р. про 

батьківську відповідальність доповнюють правила Гаазької конвенції 1980 р. про 

цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. 

9. Встановлено, що еволюція підходів врегулювання процесуальних питань 

Гаазькими конвенціями про міжнародне стягнення аліментів відбувається у таких 

напрямах: розширення предметної сфери застосування конвенцій за рахунок 

розширення системи видів аліментних зобов’язань, рішення з яких підлягають 

визнанню і виконання за кордоном; розширення адміністративного 

співробітництва у справах про міжнародне стягнення аліментів (за рахунок 

збільшення кількості можливих заяв, з якими до органу запитуючої держави може 
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звертатися кредитор або боржник у справі про стягнення аліментів); 

запровадження нових альтернативних критеріїв визначення міжнародної 

підсудності; визначення можливості застосування забезпечувальних заходів у цій 

категорії справ; визнання і виконання не лише судових рішень, але також 

аліментних договорів та мирових угод про міжнародне стягнення аліментів. 

10. Досдіжені у роботі регламенти і директиви ЄС дозволяють констатувати, 

що паралельно з універсальною відбувається успішна регіональна уніфікація 

норм цивільного процесу в ЄС. Сучасна модель регулювання міжнародного 

цивільного процесу з вирішення сімейних спорів у ЄС передбачає, що: 1) 

уніфіковані регламентами норми є нормами прямої дії; 2) ці норми замінюють 

норми внутрішнього національного законодавства кожної держави, у т.ч. 

передбачені ними правила про міжнародну виключну підсудність; 3) існує єдність 

судової практики тлумачення та застосування цих норм, що забезпечується 

наднаціональним органом – ECJ.  

11. Передумовами уніфікації норм міжнародного цивільного процесу з 

вирішення сімейних спорів у ЄС стали: а) міжнародні правові акти ООН та Ради 

Європи, які закріплюють міжнародний стандарт прав людини і прав дитини, 

зокрема; б) наукові проекти з гармонізації та уніфікації цивільного процесу в 

Європі; в) Амстердамський Договір 1997 р., Гаазька Програма 2005 р., 

Стокгольмська Програма 2009 р., TFEU 2007 р., які не лише визначили завдання з 

розвитку правового співробітництва у сфері цивільного процесу «задля 

досягнення прогресу у сфері свободи, безпеки і справедливості», але й 

конкретизували засоби реалізації цього завдання. 

12. Усі регламенти ЄС, які уніфікують процесуальні норми з вирішення 

сімейних спорів, безпосередньо пов’язані із регламентом Brussels I: а) взято за 

основу його структуру; б) ECJ та національні суди держав ЄС, здійснюючи 

тлумачення і застосовуючи норми цих регламентів, посилаються у т.ч. і на 

положення регламенту Brussesl I та на рішення ECJ стосовно нього – зокрема, при 

визначенні таких правових категорій як «батьківська відповідальність», 

«зобов’язання з утримання», «мовчазна згода із підсудністю». Але, на відміну від 
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регламенту Brussels I, регламент Brussels IIbis (стаття 15), запозичивши досвід 

Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 року (статті 8, 9), 

відкриває «ширші двері» для суддівської свободи, оскільки закріплює концепцію 

forum non conveniens та передбачає можливість застосування інституту передачі 

юрисдикції (transfer of jurisdiction).  

13. Визначено форми взаємного впливу регламентів ЄС і Гаазьких дитячих 

конвенцій: I – Гаазькі дитячі конвенції та практика їх застосування стали основою 

положень регламенту Brussels IIbis та регламенту ЄС про утримання № 4/2009; II 

– після прийняття своїх власних правових актів ЄС продовжує активно 

співробітничати з Гаазькою Конференцією з міжнародного приватного права, 

насамперед – за напрямом взаємодії ЄС із третіми державами у сфері судового 

співробітництва у цивільних та сімейних справах; III – згідно із практикою ECJ 

положення регламентів ЄС та положення Гаазьких конвенцій повинні за 

можливості тлумачитися однаково для того, щоб уникнути різних результатів 

правового регулювання залежно від того, стосується справа держави-члена ЄС чи 

третьої держави; як наслідок, для тлумачення норм регламенту Brussels IIbis ECJ 

може звертатися до Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р. і 

travaux preparatories (підготовчих матеріалів). 

14. Уніфікація норм інституту міжнародної підсудності спорів, які 

стосуються дитини, засвідчує тенденцію поступового відходу від правила «суд 

держави громадянства дитини» до правила «суд держави звичайного місця 

проживання дитини».  

15. Судова практика засвідчує три підходи до кваліфікації «звичайного місця 

проживання дитини» як критерію визначення міжнародної підсудності: I – 

враховується, у першу чергу, намір батьків щодо визначення місця проживання 

дитини; II – дитина є «незалежним» суб’єктом сімейних правовідносин і тому 

потрібно враховувати її об’єктивний зв'язок із конкретною державою; III 

(комбінований) – потрібно враховувати всі обставини справи для того, щоб 

визначити, де знаходиться центр інтересів дитини, і одним із таких факторів є 

також значення наміру батьків дитини щодо визначення її місця проживання. 
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16. Правило perpetuatio fori, передбачене статтею 9 регламенту Brussels IIbis, 

на відміну від положень Гаазькою конвенції 1996 року, дозволяє судам держави 

попереднього звичайного місця проживання дитини зберігати юрисдикцію 

упродовж трьох місяців – для ухвалення рішень у справах про право на 

відвідування дитини (право доступу до дитини). 

17. Правилом міжнародної підсудності за попереднім звичайним місцем 

проживання дитини у випадку її міжнародного викрадення врівноважено дві цілі. 

Перша полягає у тому, щоб завадити особі, яка вчинила викрадення дитини, 

ініціювати судовий процес у тій державі, до якої дитину було переміщено, і, 

таким чином, отримати процесуальну вигоду від викрадення. Друга ціль – це 

врахувати той факт, що у результаті викрадення дитини по завершенні певного 

періоду часу дитина може набути в іншій державі нове звичайне місце 

проживання, а томуе повне заперечення юрисдикції судів цієї держави не є 

обґрунтованим.  

18. Подальший розвиток права про міжнародну підсудність справ про 

розірвання шлюбу має відбуватися у таких напрямах: 1) встановлення 

уніфікованих колізійних норм для вирішення питання про розірвання шлюбу, 

оскільки за відсутності таких норм існування декількох альтернативних підстав 

підсудності посилює ризик виникнення проблеми forum shopping у цій категорій 

справ; 2) розширення переліку можливих підстав міжнародної підсудності; 3) 

заміна правила про альтернативні підстави міжнародної підсудності правилом, 

відповідно до якого критерії підсудності викладаються в ієрархічному порядку 

(передбачається, що саме такий підхід до регулювання міжнародної підсудності 

дозволить поєднати принцип гнучких правил міжнародної підсудності та 

принцип правової визначеності). 

19. Встановлено тенденцію до посилення ролі принципу автономії волі 

сторін у міжнародному цивільному процесі з вирішення сімейних спорів. 

Найновіші міжнародні правові документи не лише передбачають можливість 

міжнародної договірної підсудності, але й містять конкретні приписи щодо тих чи 

інших процесуальних аспектів її застосування та визначають такі три варіанти 
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міжнародної договірної підсудності у сімейно-правових спорах: I – «підсудність, 

яка ґрунтується на беззаперечному вступі відповідача у процес»; II – 

«підсудність, прийнята сторонами справи явно або іншим чином у недвозначний 

спосіб; III – «підсудність, яка ґрунтується на письмовій угоді сторін про 

юрисдикцію». 

20. Подальший розвиток правового регулювання міжнародної договірної 

підсудності у сімейних спорах передбачає з’ясування таких питань: 1) які 

аргументи на користь та проти запровадження можливості пророгації у справах 

про розлучення; 2) чи потрібно обмежувати пророгацію певними критеріями 

визначення підсудності; 3) які мають бути формальні вимоги до угоди сторін про 

пророгацію. Розвиток права свідчить про те, що міжнародна спільнота, в особі ЄС 

та Гаазької конференції з міжнародного приватного права, ствердно відповідала 

на перші два питання, водночас дискусійним залишається третє питання.  

21. Сучасними міжнародними правовими актами визначено два основні 

механізми правового регулювання відмови компетентних судів однієї держави на 

користь судів іншої держави від своєї юрисдикції у сімейних справах з іноземним 

елементом: I – за правилом lis pendens-related actions, і II – за правилом forum non 

conveniens.  

22. Основою належного врегулювання питань lis alibi pendens має бути, по-

перше, уніфікація норм міжнародної підсудності та визнання і виконання 

іноземних судових рішень, і, по-друге, налагоджена система міжнародного 

судового співробітництва (на кшталт Європейської мережі судової 

взаємодопомоги у цивільних і комерційних справах – European Judicial Network). 

23. Правила передачі юрисдикції (transfer of jurisdiction), сформульовані 

Brussels IIbis (ст. 15) і Гаазькою конвенцією 1996 р., закладають основу для 

вирішення цілої низки непростих з практичної точки зору питань, а саме: а) на 

якій стадії цивільного процесу і за яких обставин це питання взагалі може бути 

піднято; б) за ініціативою якого учасника цивільного процесу має відбуватися 

передача справи; в) яке правове значення має позиція з цього питання кожної зі 

сторін справи; г) якими критеріями має керуватися суд при передачі юрисдикції; 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


392 
 

д) чи може суд іншої держави, якому передано справу, відмовитися від її розгляду 

і які правові наслідки такої відмови. 

24. Мета застосування попередніх заходів у міжнародних немайнових спорах 

стосовно дитини полягає у тимчасовому врегулюванні ситуації, збереженні 

існуючого status quo до вирішення спору по суті (щодо них доречніше 

застосовувати термін «попередні охоронні заходи»). Застосування попередніх 

забезпечувальних заходів у міжнародних сімейних спорах майнового характеру є 

більш традиційною для інституту забезпечення позову в міжнародних цивільних 

спорах і зводиться до того, щоб завадити діям відповідача щодо недобросовісного 

приховання своїх активів, а також забезпечити повне і своєчасне виконання 

судового рішення, що буде ухвалено в результаті вирішення справи по суті.  

25. Роз’яснення з низки питань інституту попередніх охоронних заходів, які 

можуть застосовуватися при при вирішенні сімейно-правових спорів у рамках 

міжнародного цивільного процесу, містяться у рішення ECJ по справі Jasna 

Detiček v Maurizio Sguegli. Зокрема, ECJ визначив, що для застосування таких 

заходів є необхідною сукупність трьох умов: 1) такі заходи є «вкрай 

необхідними», 2) вони застосовуються щодо особи чи майна у державі суду, і 3) 

ці заходи є попередніми (п. 39).  

26. За своєю природою забезпечувальні заходи мають обмежений строк дії (є 

тимчасовими). Тому вони мають застосовуватися в оперативному порядку, за 

необхідності без виклику сторони (undefended (ex parte) hearing). 

27. Можливість застосовування попередніх забезпечувальних заходів судом, 

який розглядає справу по суті, визнається всіма сучасними міжнародними 

правовими акти, які уніфікують норми міжнародної підсудності. Водночас, для 

міжнародного цивільного процесу особливо гостро стоїть проблема застосування 

попередніх охоронних заходів судами, іншими ніж той, в якому основний спір 

вирішується по суті:  

28. Керівними принципами визначення юрисдикції щодо забезпечення 

позову та застосування попередніх охоронних засобів у міжнародному 

цивільному процесі з вирішення сімейних спорів є наступні: а) суд, який має 
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юрисдикцію на вирішення спору по суті, також повинен мати право виносити 

розпорядження про попередні охоронні заходи; б) за певних підстав юрисдикція 

щодо винесення розпорядження про такі заходи не залежить від юрисдикції щодо 

ухвалення рішення по суті справи; в) достатньою підставою для застосування 

таких заходів у цивільних і торговельних справах, що стосуються майнових 

спорів, є наявність майна (активів) у державі суду; г), у сімейно-правових спорах, 

що стосуються батьківської відповідальності, для застосування незалежної 

юрисдикції щодо попередніх охоронних заходів потрібна сукупність умов: такі 

заходи є «вкрай необхідними», вони застосовуються щодо особи чи майна, які 

перебувають у державі суду, і вони повинні мати попередній і тимчасовий 

характер.  

29. На рівні Гаазьких дитячих конвенцій, регламентів ЄС, з урахуванням 

практики ECHR, уніфіковано наступні принципи сучасного інституту визнання і 

виконання іноземних судових рішень з сімейно-правових спорів: остаточність 

судового рішення (res judicata) і неможливість перегляду його по суті на стадії 

визнання і виконання у запитуваній державі; взаємність; неможливість перегляду 

судом запитуваної держави фактичних обставин, якими суд держави походження 

рішення обґрунтовував свою юрисдикцію; застосування lex fori до процедури 

визнання і виконання іноземного судового рішення; можливість часткового 

визнання і виконання іноземного судового рішення; необхідність застосовувати 

просту і швидку процедуру визнання та ефективні заходи виконання судового 

рішення; розширене визначення категорії «рішення суду», що передбачає 

поширення цієї категорії «рішення суду» також на затверджені судом мирові 

угоди і договори, укладені сторонами аліментного зобов’язання. 

30. Наріжним каменем Європейського цивільного процесу залишається 

принцип взаємного визнання, що поширюється на судові рішення держав-членів. 

Як наслідок, у цих державах діє два різних правових режими виконання 

іноземних судових рішень, залежно від того, судове рішення якої саме держави 

підлягає виконанню: I – загальноправовий режим, під який підпадають у тому 

числі і рішення, ухвалені українськими судами; і II – режим, передбачений 
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регламентами ЄС, які діють виключно на території держав-членів ЄС, 

встановлюють автономну європейську процедуру визнання і виконання судових 

рішень.  

31. Видача сертифікату на судове рішення суддею, який його ухвалив, і 

надання дозволу на визнання і виконання іноземного судового рішення місцевим 

судом держави, в якій це рішення має визнаватися і виконуватися, – це 

альтернативні способи визнання на території держав-членів ЄС судових рішень. 

Право вибору між двома способами підтвердження законної сили судового 

рішення належить особі, зацікавленій в його визнанні та виконанні.  

32. В цілому перелік підстав для відмови у визнанні та виконання іноземного 

судового рішення з сімейних спорів, встановлений Гаазькими дитячими 

конвенціями та регламентами ЄС, є подібним до того, який визначений у 

внутрішньому законодавстві України та у двосторонніх договорах України про 

правову допомогу; він є гарантією дотримання принципу найкращих інтересів 

дитини, процесуальної рівноправності сторін спору, правил інституту 

врегулювання конкуренції юрисдикцій (lis alibi pendens), інституту судових 

доручень, категорії публічного порядку (order public).  

33. Позитивний ефект положень ст. 462, ст. 471 ЦПК України 2017 р. 

розглянуто з двох позицій: I – з позиції держави і розвитку міжнародного 

правового співробітництва, – це відхід від політики ізольованості і намір 

сприйняти міжнародні та, зокрема, європейські стандарти у сфері забезпечення 

прав людини; II – з позиції пересічних громадян України-суб’єктів цивільних, у 

тому числі сімейних, відносин, – це розширення можливості визнання в Україні 

рішень, ухвалених іноземними судами, та можливості ставити питання про 

визнання та виконання за кордоном рішень українських судів на умовах 

взаємності. 

34. Положення про міжнародне судове співробітництво, викладені в 

конвенціях та регламентах ЄС, які уніфікують норми міжнародного цивільного 

процесу з розгляду сімейних спорів, конкретизують мету і порядок надання 

«традиційних» видів правової допомоги, але у площині розгляду саме 
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міжнародних сімейних спорів, а також розширюють перелік можливих видів 

правової допомоги, що може надаватися при розгляді саме цих категорій справ.  

35. Визначено такі напрями і пропозиції щодо вдосконалення законодавства 

України в обраній сфері дослідження: 

- подальший розвиток двостороннього співробітництва з іноземними 

державами на рівні договорів про правову допомогу у сімейних справах, при 

цьому зміст таких договорів повинен передбачати широку уніфікацію норм 

міжнародного цивільного процесу, а не його окремих інститутів; 

- ратифікація Україною Гаазької конвенції про визнання розлучень і 

окремого проживання подружжя 1970 р., положення якої співзвучні змісту 

багатьох норм регламенту Brussels IIbis; 

- приєднання України до конвенції Лугано 2007 р. у порядку, передбаченому 

статтею 72 конвенції; 

- альтернативою конвенції Лугано 2007 р. може бути двостороння угода між 

Україною та ЄС з аналогічною предметною сферою застосування; 

- включення до Розділу XII ЗУ «Про МПрП» норми «Компетенція у справах 

про розірвання шлюбу, визнання шлюбу недійсним чи встановлення режиму 

окремого проживання» такого змісту: справи про розірвання шлюбу, визнання 

шлюбу недійсним чи встановлення режиму окремого проживання підсудні судам 

України, якщо один з подружжя є громадянином України або має постійне чи 

звичайне місце проживання в Україні;  

- включення до Розділу XII ЗУ «Про МПрП» норми «Договірна підсудність» 

такого змісту: «Сторони мають право укласти угоду про підсудність всіх або 

певних спорів, які виникли або можуть виникнути між ними у зв’язку з 

конкретними правовідносинами. Це правило не застосовується у випадках 

виключної підсудності.  

Угода про підсудність повинна бути укладена сторонами у письмовій формі 

до вирішення спору по суті. Угода вважається укладеною у письмовій формі, 

якщо вона міститься в документі, підписаному сторонами, або укладена шляхом 

обміну листами, телеграмами, повідомленнями по телетайпу чи за допомогою 
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інших засобів зв’язку, які дозволяють встановити наявність угоди на основі 

письмових доказів. 

Український суд, до якого подано позов з питання, яке згідно з угодою сторін 

є підсудним суду іншої держави, повинен, за клопотанням відповідача, винести 

ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду і передати справу до 

провадження суду, встановленого угодою сторін, якщо 

- таке клопотання заявлено не пізніше подання відповідачем своєї першої заяви 

щодо суті позову і  

- український суд не визнає, що ця угода сторін про підсудність є недійсною, 

втратила чинність або не може бути виконана. 

Угода сторін про підсудність, яка є частиною зовнішньоекономічного 

договору, повинна тлумачитись як угода, що не залежить від інших умов 

договору. Недійсність зовнішньоекономічного договору не породжує недійсності 

пророгаційної угоди. 

Якщо підсудність справи суду України не випливає з інших положень цього 

закону та ратифікованих Україною міжнародних договорів, то він є 

компетентним розглядати справу, якщо відповідач вступив у порушене в цьому 

суді провадження за умови, що відповідач не оспорює підсудність і  положеннями 

укладених Україною міжнародних договорів не встановлено виключну підсудність 

даної справи суду іншої держави»; 

- пропонується викласти ч. 2 ст.75 ЗУ «Про міжнародне приватне право» в 

такій редакції: «Суд відмовляє у відкритті провадження у справі або залишає 

заяву без розгляду, якщо у суді чи іншому юрисдикційному органі іноземної 

держави є справа із спору між тими самими сторонами, про той самий предмет 

і з тих самих підстав». 

36. Встановлено такі прогалини і недоліки судової практики України, які 

повинні бути усунуті в майбутньому:  

I. Проблеми, пов’язані із застосуванням принципу взаємності при розгляді 

справ про визнання і виконання іноземних судових рішень у сімейних справах: а) 

нерідко суди не вказують у судовому рішенні підстави для визнання іноземного 
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судового рішення, тобто немає посилання ні на конкретний міжнародний договір, 

ні на принцип взаємності; б) мають місце випадки, коли суди відмовляють у 

прийнятті клопотання про визнання та виконання іноземного судового рішення 

або якщо провадження у справі було відкрито, – закривають його «на підставі 

відсутності міжнародного договору України», посилаючись на п. 4 постанови 

Пленуму ВСУ 1999 р. «Про практику розгляду судами клопотань про визнання й 

виконання рішень іноземних судів та арбітражі і про скасування рішень, 

постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території 

України» і не враховуючи, таким чином, необхідність застосувати за таких 

обставин принцип взаємності, існування якого чинним цивільним процесуальним 

законодавством презюмується. 

II. Суд, ігноруючи факт ратифікації Україною відповідної конвенції, 

обґрунтовує необхідність надіслання звернення за кордон виключно нормами 

внутрішнього законодавства України і, таким чином, використовує для 

надіслання доручення дипломатичні канали замість більш простого та швидкого 

способу – через Центральні органи юстиції Договірних держав. 

III. Нерідко судами продовжує застосовуватися такий спосіб вирішення 

питань міжнародної підсудності, як застосування аналогії закону, коли норми 

внутрішньої територіальної підсудності діють як «норми подвійної 

функціональності» – для визначення і національної, і міжнародної підсудності. На 

нашу думку, наразі потреба для застосування такого прийому відсутня, адже є 

прямі норми міжнародної підсудності, передбачені ЗУ «Про МПрП», а по низці 

категорій справ – також договорами України про правову допомогу та Гаазькими 

дитячими конвенціями. 

IV. На підставі аналізу практики розгляду і вирішення судами України справ, 

які випливають з міжнародних сімейних спорів, слід вказати на неналежне 

оформлення ухвал про відкриття провадження у справі. Зокрема, в ухвалах є 

буденним не обґрунтовувати свою компетенцію щодо вирішення конкретної 

сімейної справи з іноземним елементом, не посилатися на відповідні положення 

чинних міжнародних договорів України.  
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V. Як показав аналіз судової практики України, найбільш поширеними 

проблемами при застосуванні інституту lis alibi pendens і, зокрема, правила 

ст. 75 (ч. 2) ЗУ «Про міжнародне приватне право», є наступні: кваліфікація 

терміну «відкриття провадження у справі» у різних національних системах 

цивільного процесу, проблема визначення тотожності позовів, пред’явлених в 

українському та в іноземному суді, встановлення юридичної сили іноземного 

судового рішення як необхідної передумови для застосування інституту lis alibi 

pendens, а також проблема інформаційного забезпечення, що передбачає 

з’ясування, на кого з учасників цивільного процесу покладається обов’язок 

доводити або спростовувати факт наявності в іноземному суді відкритого 

провадження за тотожним позовом.  

VI. Слід приділити увагу проблемі кваліфікації звичайного місця 

проживання дитини як підстави визначення міжнародної підсудності, а саме 

критеріям, у відповідності до яких воно має встановлюватися.  

VII. Практика вирішення спорів вимагає поступового переходу від 

адміністративного («змішаного») порядку надання правової допомоги і виконання 

судових доручень, який передбачає обов’язкове залучення відповідних 

Центральних органів держави, до безпосереднього порядку спілкування між 

суддями різних держав, які спеціалізуються на вирішенні конкретних категорій 

міжнародних сімейних справ. Це відбувається через запровадження двох 

паралельних систем міжнародної судової взаємодопомоги, до яких Україні варто 

долучатися: Гаазької мережі суддівської взаємодопомоги (International Hague  

Network of Judges) та Європейської мережі судової взаємодопомоги у цивільних і 

комерційних справах (European Judicial Network), що діє у державах-членах ЄС.  

37. В цілому особливості подальшого розвитку міжнародного цивільного 

процесу в Україні будуть пов’язані одночасно з удосконаленням вітчизняної 

нормативної правової бази, вирішенням питання про приєднання України до 

вищевказаних міжнародних договорів та формуванням належної судової 

практики. Остання має ґрунтуватися в тому числі на принципах і правилах, 

систематизованих у міжнародних правових документах, – зокрема, принципі 
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врахування найвищих інтересів дитини, автономії волі, захисту «слабшої» 

сторони при визначенні міжнародної підсудності, принципі вільного руху 

судових рішень та широкого міжнародного судового співробітництва.  
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