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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. У наш динамічний час внаслідок 

глобалізаційних процесів суттєво спрощено порядок перетинання кордонів та існує 

можливість розвитку найрізноманітніших контактів між людьми незалежно від 

їхньої національності, громадянства, місця проживання та інших обставин За таких 

умов питання міжнародного приватного права і процесу в цілому та у сферах сім’ї і 

шлюбу, зокрема, набувають дедалі більшої ваги для мільйонів громадян різних 

держав світу. Так, приміром, 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 

проживають порізно, на території різних держав. Коли такі родини розпадаються, 

нерідко виникають складні ситуації: наприклад, 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. 

Причому випадки незаконного вивезення дітей одним із батьків трапляються все 

частіше. Особливої гостроти набула проблема міжнародного стягнення аліментів та 

врегулювання правового режиму майна подружжя в «іноземних» шлюбах. 

Відповідно до судової та адвокатської практики, далеко не завжди міжнародні 

сімейні спори вдається вирішувати в найбільш оптимальний спосіб – шляхом 

досягнення згоди між членами сім’ї. Як наслідок, кількість судових справ, що 

випливають з цього виду спорів, збільшується і, відповідно, зростає значення 

міжнародного цивільного процесу для захисту сімейних прав. 

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. Істотно новий етап правової регламентації судового поряду 

вирішення міжнародних сімейних спорів пов’язаний із ратифікацією Україною 4-ох 

так званих «Гаазьких дитячих конвенцій» (Hague Children’s Conventions). 

Прикметною ознакою цих міжнародних правових документів є те, що вони 

уніфікують насамперед процесуальні норми й закріплюють, таким чином, 

міжнародні стандарти розгляду та вирішення міжнародних сімейних спорів. Варто 

підкреслити, що наразі Гаазькій конференції з міжнародного приватного права 

вдалося уніфікувати норми міжнародної підсудності, визнання й виконання 

іноземних судових рішень та судового співробітництва саме у сфері міжнародних 

сімейних спорів. Всесвітня уніфікація цих інститутів міжнародного цивільного 

процесу наразі залишається нездійсненним завданням у сфері цивільних і 

торговельних спорів. Так, Гаазька конвенція про міжнародну підсудність та 

визнання й виконання іноземних судових рішень у цивільних і торговельних 

справах дотепер залишається у статусі проекту. 

Оцінюючи участь України в уніфікації міжнародного цивільного процесу та 

міжнародного сімейного права як безперечно позитивне явище, потрібно все ж 

визнати, що практика застосування норм міжнародних договорів у нашій державі 

перебуває лише на стадії формування. На жаль, стала звичною ситуація, коли 
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українські суди розглядають і вирішують міжнародні сімейні справи виключно на 

основі внутрішнього національного законодавства, без врахування відповідних 

міжнародних правових норм. 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 це 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 

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

численні судові спори і складнощі у правозастосуванні. Для вдосконалення 

вітчизняного законодавства та практики його застосування необхідним і корисним є 

аналіз досвіду ЄС. По-перше, Україною згідно із Законом України «Про 

загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» взято зобов’язання «реформувати своє цивільне 

процесуальне законодавство відповідно до стандартів держав ЄС» 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» (стаття 24 Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони). По-

друге, у законодавстві держав ЄС передбачено ефективні механізми врегулювання 

багатьох проблемних питань міжнародного цивільного процесу, які постають і 

перед українськими судами, проте не мають однозначного вирішення в 

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. Підтвердженням цієї тези є 4-ри 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), 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 
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доробок із проблематики вирішення в міжнародному цивільному процесі сімейних 

спорів головним чином пов’язаний із дослідженням міжнародного усиновлення 

(праці О.О. Грабовської, М.В. Логвінової, Л.М. Зілковської) і міжнародного захисту 

прав та інтересів дітей на рівні конвенцій і декларацій ООН (праці І.К. Городецької). 

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, О.С. Білоус, С.С. Бичкової, 

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, Д.Д. Луспеника, О.О. Мережка, 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 (Г.А. Цірата, І.О. Ізарової), 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, підготовлених спільно Інститутом 

Американського права(ALI) та Міжнародним Інститутом з уніфікації приватного 

права (UNIDROIT), Принципів Міжнародної Асоціації процесуального права (IAPL) 

про попередні й охоронні заходи у міжнародному процесі, останні рекомендації 

інституцій Ради Європи у сфері цивільного судочинства, а також питання практики 

Європейського Суду з прав людини (ECHR) та Європейського Суду Справедливості 

(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 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 (M. Barnes), П. Баумгартнера (P. Baumgartner), 
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(K. Boele-Woelki), О. Брунса (A. Bruns), Л.Н.Галєнської, П. Готтвальда (P. Gottwald), 

Д. Гаммонда (D. Hammond), А. Дешвуда (A. Dashwood), В. Дункана (W. Duncan), 

А. Дутта (A. Dutta), М.Г. Єлісеєва, В. К. Крамер (X. Kramer), Х. Коха, Т. Кругер 

(Th. Kruger), А.Г. Лісіцина-Свєтланова, Н. Льовеля (N. Lowel), У. Магнуса 

(U. Magnus), П. Манковські (P. Mankowski), В. фон Моренфельса, М. Сторме 

(M. Storme), М. Таруффо (M. Taruffo), Х. Шака, П. Шльоссера (P. Schlosser), 

К. Цвайгерта, Р. Фентімана (R. Fentiman), М. Фреудентгаль (M. Freudenthal), 

Дж. Хазарда (G.C. Hazard Jr.), М. Янтера-Яреборг (M. Jäntera-Jareborg) та інших). 

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

дослідження виконано в рамках 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: 

- визначити стан, проблеми та перспективи подальшої уніфікації окремих 

інститутів міжнародного цивільного процесу у сфері 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; 
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- узагальнити судову практику України щодо вирішення міжнародних сімейних 

спорів, виявити проблемні питання 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.  

Предметом дослідження є акти, які уніфікують норми і принципи 

міжнародного цивільного процесу під час 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 міжнародного 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, 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.  
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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 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. 

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. 
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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). 

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; 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, 
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визначений на перспективу Гаазькою Програмою 2004 року, 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 

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 – 
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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 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, 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».   
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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» (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); 
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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 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 (410 

найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 442 сторінок , з них основного 

тексту – 376 сторінок. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, представлено стан її 

дослідження у вітчизняній та зарубіжній літературі, а також окреслено мету і 

завдання дослідження, визначено об’єкт і предмет дослідження, охарактеризовано 

використані в роботі методи, сформульовано наукову новизну одержаних 

результатів та розкрито їх практичне значення, наведено дані про апробацію та 

публікації за темою дослідження, визначено його структуру і обсяг.  

Розділ 1 «Основні напрями та методологія наукового дослідження 

Гаазьких конвенцій і регламентів Європейського Союзу, які уніфікують 

процесуальні норми» складається з трьох підрозділів, в яких окреслено загальний 
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стан вітчизняної та європейської наукової думки за обраним напрямом наукового 

дослідження, визначено передумови, проблеми та основні етапи уніфікації норм 

окремих інститутів міжнародного цивільного процесу з вирішення сімейно-

правових спорів – на універсальному та на регіональному рівнях.  

У Підрозділі 1.1. «Ретроспектива уніфікації норм міжнародного цивільного 

процесу на рівні Гаазьких конвенцій і договорів України про правову допомогу у 

сімейних справах» відзначається, що уніфікація норм, які регулюють судовий 

порядок розгляду і вирішення по суті міжнародних сімейних спорів, розпочалася 

лише наприкінці XX століття. Такий стан речей пояснюється, насамперед, правовою 

природою цивільних процесуальних і сімейних відносин, поєднанням імперативних 

і диспозитивних засад їх регулювання та значним впливом на їх регулювання 

правових традицій і особливостей національної судової системи кожної держави.  

В Україні до 2006 року прерогатива в регулюванні міжнародного цивільного 

процесу належала договорам про правову допомогу. Встановлено причини, в силу 

яких на сьогодні вказані договори не можуть виступати єдиним і пріоритетним 

джерелом регулювання у цій сфері відносин.  

Підкреслено значення участі України у конвенціях, прийнятих під егідою 

Гаазької конференції з міжнародного приватного права: про юрисдикцію, право, що 

застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської 

відповідальності та заходів захисту дітей 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. У юридичних колах ці конвенції 

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

оскільки уніфікують колізійні норми сімейного права, а також процесуальні норми, 

які застосовуються при вирішенні міжнародних сімейних спорів, передовсім 

стосовно дитини.  

Автор наголошує, що невід’ємною передумовою уніфікації норм, які 

регулюють процесуальний порядок вирішення саме міжнародних сімейних спорів, 

стало те, що наприкінці XX століття вже склався певний міжнародний стандарт прав 

людини та сформувалася система міжнародних правових норм про права дитини. 

Тому 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. На прикладі Рішення 

ECHR у справі Neulinger and Shuruk v. Switzerland показано взаємозв’язок Гаазьких 

дитячих конвенцій з Європейською конвенцією про захист прав людини 1950 р. і 

Європейською конвенцією про права дитини 1989 р.  

У Підрозділі 1.2. «Ретроспектива уніфікації норм міжнародного цивільного 

процесу на рівні регламентів Європейського Союзу з сімейно-правових спорів» 
приділено увагу питанню формування Європейського цивільного процесуального 

права, яке у відносинах між державами-членами ЄС замінює Гаазькі конвенції, є 

самостійною сферою європейського права, характеризується значним обсягом 

нормативно-правових актів і специфікою регулювання.  
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Автором розглянуто уніфікацію норм цивільного процесу крізь призму 

зобов’язань держав ЄС щодо співробітництва у сфері цивільного судочинства, 

визначених Маастрихтським Договором про ЄС 1992 р., Амстердамським 

Договором 1997 р., Гаазькою Програмою 2005 р., Угодою про функціонування ЄС 

2007 р. і Стокгольмською Програмою 2009 р., а також наголошено на важливості 

наукових проектів із гармонізації та уніфікації цивільного процесу і сімейного права 

в Європі, очолюваних проф. М. Сторме і проф. К. Боеле-Воелкі.  

Враховуючи, що сучасний Європейський цивільний процес включає велику 

кількість регламентів і директив, запропоновано класифікувати їх, залежно від 

предмета регулювання, на три групи: I – акти, які стосуються міжнародної 

підсудності, визнання і виконання судових рішень, а також співробітництва у сфері 

міжнародного цивільного процесу, у т.ч. з розгляду сімейних спорів; II – акти, які 

запроваджують спрощену процедуру розгляду деяких категорій спорів та спрощену 

процедуру визнання іноземних судових рішень; III – акти, які конкретизують 

порядок співробітництва між суддями національних судів держав-членів ЄС при 

вирішенні міжнародних цивільних спорів. 

У Підрозділі 1.3. «Сучасний стан та основні перспективні напрями 

наукових досліджень Гаазьких дитячих конвенцій та регламентів 

Європейського Союзу, які уніфікують процесуальні норми» відзначено, що в 

українській правовій науці найбільше уваги з-поміж усіх джерел міжнародного 

цивільного процесу приділено договорам про правову допомогу і є лише декілька, 

написаних ще в радянський період наукових праць, у яких обґрунтовується 

необхідність уніфікації норм про окремі види міжнародних сімейних відносин та 

порядок вирішення спорів, які випливають з них. 

Істотну допомогу в осмисленні проблематики, пов’язаної з уніфікацією правил 

судового вирішення міжнародних сімейних спорів на рівні Гаазьких дитячих 

конвенцій і регламентів ЄС, а також їх застосуванням, надають праці, написані 

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

змістом дало можливість виокремити декілька основних, найбільш поширених 

напрямів наукових досліджень. Останні викладено у роботі у прив’язці до окремих 

інститутів 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. 

Розділ 2 «Уніфікація процесуальних норм на рівні Гаазьких дитячих 

конвенцій та регламентів Європейського Союзу» складається з чотирьох 

підрозділів і систематизує результати наукового аналізу результатів міжнародного 

співробітництва у сфері уніфікації норм міжнародного цивільного процесу при 

вирішенні сімейних спорів.  

У Підрозділі 2.1. «Процесуальні норми Гаазьких дитячих конвенцій в 

системі внутрішнього законодавства та міжнародних правових актів України» 
визначено, яким чином Гаазькі дитячі конвенції співвідносяться з іншими 

міжнародними правовими актами України, які регулюють подібні відносини, та на 

прикладі цих правових актів з’ясовано особливості застосування відомих у доктрині 
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та практиці міжнародного цивільного процесу способів розв’язання конфліктів в 

системі міжнародних договорів. 

Пункт 2.1.1. «Гаазька конвенція 1980 року як процесуально-правовий механізм 

вирішення цивільних спорів про міжнародне викрадення дітей» містить аналіз 

викладеної у конвенції концепції «незаконне переміщення або утримування дитини» 

та її складової частини «права опіки/піклування». Дисертант звертає увагу на те, що 

належне застосування Гаазької конвенції 1980 р. передбачає дослідження питання 

про можливі форми взаємодії двох інститутів міжнародного приватного права: 

інституту повернення дитини, яку було незаконно переміщено або утримувано, та 

інституту опіки. На основі аналізу судової практики України проілюстровано 

проблему визначення способу захисту і предмета позову з т.з. предметної сфери 

застосування Гаазької конвенції 1980 р., а також визначено коло обставин, які 

входять до предмета доказування у справах про повернення дитини.  

У пункті 2.1.2. «Захист права опіки у випадку неправомірного переміщення 

дитини на підставі Європейської конвенції про опіку 1980 р.: порівняльно-правовий 

аспект» сформульовано найсуттєвіші відмінності щодо порядку регулювання 

питання повернення дитини у відповідності до Гаазької конвенції 1980 р. і 

Європейської конвенції про визнання та виконання рішень стосовно опіки над 

дітьми та про поновлення опіки над дітьми 1980 р.  

У пункті 2.1.3. «Питання взаємодії Гаазької конвенції 1996 р. із Гаазькою 

конвенцією 1980 р.» автор розглядає Гаазьку конвенцію 1996 р. про батьківську 

відповідальність як успішний міжнародний правовий акт, який уніфікує норми 

одразу декількох інститутів міжнародного цивільного процесу, і визначає напрями, 

в яких положення цієї конвенції, будучи lex posterior, доповнюють правила Гаазької 

конвенції 1980 р. 

Зміст пункту 2.1.4. «Гаазькі конвенції про міжнародне стягнення аліментів: 

еволюція підходів щодо вирішення процесуальних питань» викладено з урахуванням 

того, що справам про міжнародне стягнення аліментів присвячено чи не найбільшу 

кількість багатосторонніх конвенцій. Тому основну увагу приділено тим змінам, які 

вносилися до норм кожної наступної Гаазької конвенції, причинам, які їх 

обумовили, та тим правовим наслідкам, які ці зміни мають для суб’єктів 

аліментного правовідношення. На основі цього визначено тенденції розвитку 

міжнародного правового регулювання судочинства з вирішення спорів про 

міжнародне стягнення аліментів. 

Підрозділ 2.2. «Регламенти Європейського Союзу як приклад регіональної 

уніфікації норм міжнародного цивільного процесу з вирішення сімейно-правових 

спорів» відтворює сучасний стан правового регулювання в ЄС цивільного процесу з 

вирішення міжнародних сімейних спорів, – з урахуванням змісту програмних 

документів ЄС та прийнятих на розвиток їхніх положень регламентів і директив ЄС.  

У пункті 2.2.1. «Предметна сфера застосування регламентів Європейського 

Союзу та їх правова природа» визначено категорії спорів, на які поширюється сфера 

застосування кожного із чотирьох регламентів ЄС, якими наразі уніфіковано норми 

міжнародного цивільного процесу з вирішення сімейних спорів: регламенту Brussels 

IIbis, регламенту про утримання № 4/2009, регламенту № 2016/1103 про режим 
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власності подружжя і регламенту № 2016/1104 про майнові наслідки 

зареєстрованого партнерства. Окрему увагу приділено тлумаченню термінів 

«батьківська відповідальність», «зобов’язання з утримання», «транскордонні спори 

про режим власності подружжя», виходячи зі змісту преамбули і норм регламентів 

ЄС, правової доктрини та практики ECJ. 

Дисертант формулює висновок про те, що регламенти ЄС, які уніфікують 

норми міжнародного цивільного процесу, відносяться до третьої групи джерел права 

ЄС, вони реалізують приписи установчих договорів ЄС, мають закритий характер, 

замінюють норми внутрішнього національного законодавства кожної держави ЄС, у 

т.ч. приписи про міжнародну виключну підсудність. Єдність судової практики їх 

тлумачення та застосування забезпечується наднаціональним органом – ECJ.  

У пункті 2.2.2. «Конвенція Лугано 2007 р. як міжнародний документ, що 

поширює правила Європейського Союзу за його межі» автором зроблено 

порівняльно-правовий аналіз Конвенції Лугано у редакціях 1988 р., 2007 р. та 

Брюссельської конвенції про міжнародну підсудність та визнання і виконання 

іноземних судових рішень з цивільних і торговельних справ 1968 р. Досліджено 

передбачений конвенцією (ст. 72) механізм приєднання до неї, враховуючи, що за 

допомогою конвенції Лугано 2007 р. існує можливість міцно поєднати правові 

системи України та країн Західної Європи і ця конвенція є серйозною 

альтернативою Гаазькій Конвенції про міжнародну підсудність та виконання 

судових рішень з цивільних і торгівельних справ. 

У Підрозділі 2.3. «Питання взаємодії регламентів Європейського Союзу і 

Гаазьких конвенцій у сфері судового процесу та захисту дітей» автор 

зосереджується на проблемі співвідношення норм Гаазьких дитячих конвенцій та 

регламентів ЄС про утримання № 4/2009 і Brussels IIbis: вони є конкуруючими, 

альтернативними чи такими, які доповнюють один одного. 

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.  

У Підрозділі 2.4. «Вплив Принципів міжнародного цивільного процесу як 

актів «м’якого право» на регулювання судового порядку вирішення міжнародних 

сімейних спорів» автором детально проаналізовано сучасні акти, які 

систематизують принципи цивільного процесу: 1) Принципи, що стосуються 

попередніх і забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному цивільному 

процесі, прийняті конференцією Асоціації міжнародного права (ILA), яка відбулася 

в м. Гельсінкі у 1996 р.; 2) Принципи і Правила міжнародного цивільного процесу, 

прийняті спільно ALI та UNIDROIT у 2003 р.; 3) 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 
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м. Утрехт (Нідерланди); 4) Принципи Європейського сімейного права у сфері 

батьківської відповідальності, прийняті Комісією з Європейського сімейного права 

(CEFL) у 2007 р. на конференції у м. Утрехт (Нідерланди); 5) 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». 

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). Враховуючи природу Принципів, їм 

притаманний особливий механізм реалізації: вони не можуть бути задіяні для 

врегулювання відносин безпосередньо у момент їх прийняття, проте вони 

спрямовані у майбутнє, є lex ferenda і розглядаються як програма розвитку 

міжнародних відносин.  

Розділ 3 «Міжнародна підсудність справ, що випливають із сімейних 

спорів» складається з семи глав і містить всебічний аналіз правового регулювання 

міжнародної підсудності різних категорій сімейних спорів. 

У Підрозділі 3.1. «Звичайне місце проживання як основний критерій 

визначення міжнародної підсудності сімейно-правових спорів стосовно дитини» 
визначено передумови закріплення звичайного місця проживання дитини як 

загального критерію міжнародної підсудності, проаналізовано складнощі, пов’язані 

із його застосуванням відповідно до норм Гаазьких конвенцій та регламенту Brussels 

IIbis, досліджено судову практику держав ЄС та України, а також доктринальні 

підходи для вирішення питання кваліфікації терміну «звичайне місце проживання 

дитини». На основі цього зроблено такі висновки: 1) звичайне місце проживання 

дитини відрізняється від тимчасового перебування у державі тим, що передбачає 

тривалість перебування (що вказує на його постійність), хоча жоден правовий акт не 

визначає конкретний мінімально необхідний строк перебування; 2) встановлюється 

національним судом держави на основі дослідження та оцінки всіх обставин кожної 

конкретної справи; 3) при його кваліфікації враховуються, зокрема, такі обставини, 

які стосуються дитини: тривалість перебування; знання мови; сімейні стосунки; 

соціальні стосунки; відвідування школи; житлове помешкання, причини 

знаходження у даному місці, намір батьків оселитися у цьому місці на тривалий 

період, що може підтверджуватися купівлею/наймом приміщення чи зверненням з 

проханням про отримання соціального житла; 4) 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-

немовля чи дитини, яка вже закінчує середню школу.  

У Підрозділі 3.2. «Додаткові критерії визначення міжнародної підсудності 

сімейних спорів щодо окремих категорій дітей» автор аналізує встановлені 

Гаазькою конвенцією про батьківську відповідальність 1996 р. та регламентом 
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Brussels IIbis спеціальні підстави визначення міжнародної підсудності справ, які 

стосуються захисту таких 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 обґрунтування міжнародної підсудності справ про 

вжиття заходів захисту щодо них на основі їхнього звичайного місця проживання є 

неможливим або недоречним. 

Міжнародна підсудність справ стосовно дітей-біженців, дітей, які переміщені 

до інших держав внаслідок суспільних негараздів в їхній країні та дітей, звичайне 

місце перебування яких неможливо встановити, прив’язується до суду держави за 

місцем перебування дитини. Цей вид міжнародної підсудності відомий у практиці та 

доктрині як «підсудність за необхідністю» (jurisdiction of necessity). 

Предметом окремої уваги є правило perpetuatio fori (perpetuatio jurisdictionis) по 

відношенню до сімейно-правових спорів, які стосуються вжиття заходів захисту 

дитини: чи зберігається юрисдикція за судом 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. З 

позиції Гаазької конвенції 1996 р. юрисдикція слідує за звичайним місцем 

проживання дитини: зміна звичайного місця проживання дитини передбачає зміну 

юрисдикції у справах щодо неї. Регламент Brussels IIbis (ст. 9) містить чіткий 

припис про збереження підсудності за судом держави попереднього звичайного 

місця проживання дитини, але виключно за наявності певних (п’яти) умов і лише на 

певний строк.  

Обидва міжнародних правових акти – Гаазька конвенція про батьківську 

відповідальність 1996 р. (ст. 7) і регламент Brussels IIbis (ст. 10 (ч. 1)), закріплюють 

правила міжнародної підсудності справ про батьківську відповідальність у разі 

викрадення дитини. У таких випадках юрисдикція у спорах стосовно дитини 

зазвичай зберігається за судами тієї Договірної держави, у якій дитина мала 

звичайне місце проживання безпосередньо до незаконного переміщення або 

утримування. Саме цей юрисдикційний орган зазвичай уповноважений ухвалювати 

всі рішення, які стосуються захисту особи та майна дитини. Проаналізовано 

висловлені у юридичній літературі думки щодо обґрунтування логіки та доцільності 

цього правила. Зроблено висновок про те, що 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.  
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Підрозділ 3.3. «Міжнародна спеціальна підсудність справ про розірвання 

шлюбу (встановлення режиму окремого проживання подружжя, визнання 

шлюбу недійсним)» складається з трьох пунктів.  

У пункті 3.3.1. «Уніфікація норм міжнародної підсудності справ про сімейно-

правовий статус особи» визначено етапи правового регулювання в ЄС міжнародної 

підсудності справ про розірвання шлюбу – від Брюссельської конвенції 1968 р. до 

регламенту Brussels IIbis (з урахуванням змін до регламенту, запропонованих 

Комісією ЄС у 2006 р.), вплив документів CEFL на уніфікацію норм цього інституту 

в Європі. Крім того, здійснено порівняльно-правовий аналіз правил міжнародної 

спеціальної підсудності справ про розірвання шлюбу (встановлення режиму 

окремого проживання, визнання шлюбу недійсним), які передбачені регламентом 

Brussels IIbis та Гаазькою конвенцією про визнання розлучень і окремого 

проживання подружжя 1970 р. 

У пункті 3.3.2. «Проблемні питання визначення міжнародної підсудності справ 

про розірвання шлюбу в національному законодавстві України» автор обґрунтовує 

необхідність приєднання України до Гаазької конвенції про визнання розлучень і 

окремого проживання подружжя 1970 р., аналізує правила договорів України про 

правову допомогу, а також дає критичну оцінку правил визначення підсудності, 

передбачених ст. 111 ЦПК України 2004 р. і ст. 29 ЦПК України у редакції Закону 

№ 2147-VIII від 03.10.2017 р. 

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

сімейних спорах» присвячено визначенню суті явища forum shopping, мотивів, які 

спонукають позивача та його адвоката до forum shopping, особливостей 

застосування концепції forum shopping у міжнародному цивільному процесі України 

та держав ЄС, а також переваг, недоліків і перспектив розвитку концепції forum 

shopping при розгляді саме міжнародних сімейних спорів.  

Підрозділ 3.4. «Міжнародна спеціальна підсудність справ про стягнення 

аліментів» містить порівняльно-правовий аналіз передбачених чинними для 

України міжнародними правовими документами, а також регламентами ЄС 

критеріїв визначення міжнародної підсудності справ про стягнення аліментів: I – суд 

держави (звичайного) місця проживання платника або одержувача аліментів, II – суд 

держави громадянства платника або одержувача аліментів, III – суд держави, який 

має юрисдикцію розглядати спір про сімейно-правовий статус батьків дитини або 

спір, що випливає з батьківського правовідношення, як приклад правила forum 

connexitatis. 

Підрозділ 3.5. «Особливості та практичні проблеми застосування 

інституту передачі юрисдикції до суду іншої держави (transfer of jurisdiction)» 

складається з трьох пунктів.  

У пункті 3.5.1. «Сутність концепції forum non conveniens та її відображення у 

міжнародних правових документах» визначено механізми правового регулювання 

відмови компетентних судів однієї держави на користь судів іншої держави від своєї 

юрисдикції у цивільних справах з іноземним елементом. Правило forum non 

conveniens дозволяє суду, компетентному вирішувати конкретну цивільну справу з 
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іноземним елементом, призупинити і/або закрити провадження у справі на тій 

підставі, що є інший, більш зручний (належний) суд для вирішення цієї справи.  

У пункті 3.5.2. «Особливості та проблеми застосування інституту передачі 

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

сформульовано висновки щодо порядку регулювання в Україні таких питань: а) на 

якій стадії цивільного процесу і за яких обставин може бути порушено питання 

передачі юрисдикції з вирішення міжнародного сімейного спору; 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. 

Пункт 3.5.3. «Особливості та проблеми застосування інституту передачі 

юрисдикції згідно з регламентом Brussels IIbis» присвячено аналізу статті 

15 регламенту Brussels IIbis, яка 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 юрисдикції, суд, якому юрисдикція передається, а також сторони 

справи. 

Підрозділ 3.6. «Проблема lis alibi pendens у міжнародному цивільному 

процесі та способи її вирішення (на прикладі сімейно-правових спорів)» 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 визначає можливі напрями удосконалення вітчизняного законодавства.  

У пункті 3.6.1. «Сутність проблеми lis alibi pendens у міжнародному 

цивільному процесі та передумови її виникнення» проаналізовано доктринальні 

підходи щодо розуміння суті проблеми конкуренції юрисдикцій у міжнародному 

цивільному процесі, визначено об’єктивні передумови виникнення цієї проблеми, 

коло питань та перелік завдань, які покликані вирішувати норми інституту lis alibi 

pendens. 

У пункті 3.6.2. «Проблема lis (alibi) pendens у внутрішньому законодавстві 

України та договорах України про правову допомогу» піднято проблему 

встановлення тотожності позовів, які знаходяться у провадженні українського суду 

та суду іноземної держави, встановлення (доведення) факту існування паралельного 

провадження з тотожного позову в суді іноземної держави, вказано на необхідність 

враховувати при врегулюванні конкуренції юрисдикції принцип res judicata. 

Відтворено практику судів України з тлумачення та застосування норм ЦПК 

України, ЗУ «Про міжнародне приватне право» та договорів України про правову 

допомогу, які регулюють різні аспекти проблеми lis (alibi) pendens. Зроблено 

висновок про те, що на рівні двосторонніх договорів України про правову допомогу 

відсутній єдиний підхід щодо того, як має розвиватися цивільний процес у разі 

встановлення наявності раніше відкритого провадження у справі з тотожного позову 

в суді іншої Договірної держави.  
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У пункті 3.6.3. «Регулювання проблеми lis (alibi) pendens Гаазькою конвенцією 

1996 р.» автор звертає увагу на те, що виходячи з практики застосування ст. 13 (ч. 1) 

Гаазької конвенції 1996 р. в Україні та змісту Практичного посібника із 

застосування цієї конвенції, подальшого більш чіткого вирішення потребують такі 

питання. По-перше, визначення тотожності (ідентичність) позовів. По-друге, 

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, 

яка має юрисдикцію за статтями 5–10 конвенції, і провадження з розгляду цього 

позову триває. 

У пункті 3.6.4. «Проблема lis (alibi) pendens у регламентах ЄС та практиці 

ECJ» відзначається, що 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 

регламентом Brussels I (ст. 27). Брюссельська конвенція 1968 р. стала першим 

міжнародним правовим документом, яким встановлено 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 підсудність 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. 

Аналогічне за змістом правило закріплено у ст. 19 регламенту Brusells IIbis, 

ст. 12 регламенту про утримання № 4/2009, ст. 17 регламенту про режим власності 

подружжя і ст. 17 регламенту про майнові наслідки зареєстрованого партнерства. Це 

правило неодноразово ставало об’єктом тлумачення ECJ.  

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. 

Передбачається, що порядок отримання інформації про паралельні судові 

процеси з міжнародних сімейних спорів істотно спроститься внаслідок 

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. 

Підрозідл 3.7. «Міжнародна договірна підсудність у сімейно-правових 

спорах» складається з п’яти пунктів. 
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У пункті 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» автор аналізує праці вітчизняних та іноземних вчених, в яких розкрито суть 

принципу автономії волі сторін у міжнародному цивільному процесі, а також 

визначає зміст цього принципу відповідно до доктрини і положень Принципів 

міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT (Принцип 2. «Юрисдикція 

стосовно сторін») та Керівних принципів регулювання вирішення спору (GRDR). 

У пункті 3.7.2. «Стан уніфікації норм міжнародної договірної підсудності 

справ, що випливають із сімейно-правових спорів» автор підсумовує, що норми 

міжнародної договірної підсудності успішно уніфіковано в декількох 

багатосторонніх міжнародних правових актах. Однак предметна сфера застосування 

більшості з них поширюється на цивільні і торговельні справи. Аналіз 

універсальних і регіональних угод, які 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, які пов’язані з вирішенням спорів, що 

випливають з таких відносин. Так, Гаазька конвенція про батьківську 

відповідальність 1996 р. (ст. 10) і регламент Brussels IIbis (ст. 12) містять 

уніфіковану норму міжнародної договірної підсудності у справах про вжиття 

заходів захисту особи чи майна дитини. Гаазька конвенція про міжнародне 

стягнення аліментів 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 визначити три варіанти міжнародної 

договірної підсудності в сімейно-правових спорах.  

У пункті 3.7.3. «Підсудність, що ґрунтується на беззаперечному вступі 

відповідача у процес» відзначається, що це особлива форма договірної підсудності, 

адже йдеться 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. Автор звертається до рішення ECJ у справі 48/84 

Spitzley v. Sommer від 7 березня 1985 року, аналізує правило статті 20 (п. b) ч. 1)) 

Гаазької конвенції про міжнародне стягнення аліментів 2007 р. Підкреслюється, що 

цей вид міжнародної договірної підсудності покладає додаткові обов’язки на 

адвоката відповідача, які 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 прийняття чи для відхилення цієї підсудності, а також того, які 

процесуальні наслідки такі дії можуть мати.  

У пункті 3.7.4. «Підсудність, прийнята подружжям – батьками дитини «явно 

або іншим чином у недвозначний спосіб» проаналізовано зазначений вид 

міжнародної договірної підсудності на прикладі ст. 12 (ч. 3) регламенту 

Brussels IIbis. Цю підсудність встановлено у праві ЄС для справ, які стосуються 
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батьківської відповідальності, – зокрема, справ щодо права опіки, про визначення 

місця проживання дитини, про участь у вихованні дитини: 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 

регламенту є новелою міжнародного цивільного процесу. Гаазька конвенція 1996 р., 

яка має схожу із регламентом Brussels IIbis предметну сферу застосування, не 

містить аналогічного правила.  

Важливе значення для правильного тлумачення правила міжнародної 

підсудності, про яке йдеться, має Рішення ECJ від 21.10.2015 у справі C-215/15 

Vasilka Ivanova Gogova v Ilia Dimitrov Iliev. 

У пункті 3.7.5. «Підсудність, що ґрунтується на письмовій угоді сторін про 

юрисдикцію» визначено, що до 2016 року на рівні міжнародних договорів цей вид 

договірної підсудності було безпосередньо передбачено лише для однієї категорії 

сімейних справ, а саме: справ про міжнародне стягнення аліментів (ст. 20 (ч. 1, п. e)) 

Гаазької конвенції 2007 р., регламент ЄС про утримання № 4/2009 (ст. 4). 

Положення вказаних норм було розвинуто у наступних регламентах ЄС – про режим 

власності подружжя і про майнові наслідки зареєстрованого партнерства.  

Автором зроблено висновки про перспективи застосування цього виду 

міжнародної підсудності у справах про розірвання іноземних шлюбів – з 

урахуванням положень Зеленої Книги про застосовуване право та юрисдикцію у 

справах про розірвання шлюбу 2005 р. та проекту нової редакції регламенту Brussels 

IIbis. 

Розділ 4. «Інститут попередніх забезпечувальних (охоронних) заходів при 

вирішенні міжнародних сімейних спорів» складається з двох підрозділів, в яких 

охарактеризовано особливості застосування попередніх тимчасових заходів у 

міжнародному цивільному процесі з розгляду сімейних спорів. Це питання 

розглянуто в порівнянні із загальними правилами застосування попередніх 

забезпечувальних заходів у міжнародних цивільних (комерційних) спорів. 

У Підрозділі 4.1. «Сучасний стан правового регулювання попередніх 

забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному цивільному процесі» 

розкрито ознаки, характерні для сучасного правового регулювання попередніх 

забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному цивільному процесі. 

Зроблено висновок про можливість констатації поступової уніфікації норм цього 

інституту, підтвердженням чого є Боюссельська конвенція 1968 р. (ст. 24), 

регламенти ЄС (Brussels I (ст. 31), Brussels IIbis (ст. 20), регламент про утримання 

№ 4/2009 (ст. 14), регламент про правовий режим майна подружжя № 2016/1103 

(ст. 19 ), регламент про майнові наслідки зареєстрованого партнерства № 2016/1104 

(ст. 19),  а також конвенція Лугано 2007 р. (ст. 31)дві Гаазькі конвенції – Гаазька 

конвенція про батьківську відповідальність 1996 р. (ст. 11, ст. 12), Гаазька 
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конвенцією про міжнародне стягнення аліментів 2007 р. (ст. 31), а також низка 

двосторонніх договорів про правову допомогу.  

Значну увагу приділено регулюванню попередніх заходів у міжнародному 

цивільному процесі міжнародними правовими документами «м’якого права» –

Принципами попередніх і забезпечувальних (охоронних) заходів у міжнародному 

цивільному процесі IAPL та Принципами і Правилами міжнародного цивільного 

процесу ALI/UNIDROIT. 

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 врегулювання на рівні 

внутрішнього національного законодавства ЄС.  

У Підрозділі 4.2. «Застосування інституту попередніх охоронних 

(забезпечувальних) заходів у справах, що випливають з міжнародних сімейних 

спорів» дослідження зосереджено на таких питаннях, як критерії класифікації 

попередніх заходів у міжнародному цивільному процесі з вирішення сімейних 

спорів і, зокрема, тих спорів, які стосуються дитини, 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 застосування цих 

заходів, у т.ч. на стадії їх визнання.  

У міжнародних правових актах, які стосуються сімейних спорів, підстави, 

необхідні для ухвалення рішення про попередні охоронні заходи, найчастіше 

визначаються через формулу «будь-який невідкладний випадок» або «випадки 

крайньої необхідності».  

Важливе значення для роз’яснення низки питань, які стосуються інституту 

попередніх охоронних заходів у сімейно-правових справах, має рішення ECJ у 

справі C-403/09 Jasna Detiček v Maurizio Sguegli.  

Розділ 5 «Визнання та виконання іноземних судових рішень у справах із 

сімейно-правових спорів» складається з шести підрозділів і присвячено 

дослідженню порядку визнання та виконання іноземних судових рішень у справах з 

сімейно-правових спорів за правом ЄС та правом України. У ньому розкрито 

еволюцію наукової думки та підходів права ЄС і права України щодо регулювання 

визнання і виконання іноземних судових рішень у цих категоріях справ, визначено 

основні принципи, які є основою сучасного правового регулювання визнання і 

виконання іноземних судових рішень, проаналізовано підстави для відмови у 

визнанні та виконанні іноземного судового рішення. При цьому основну увагу 

сконцентровано на тлумаченні та застосуванні приписів міжнародних правових 

актів судами України, ECJ та ECHR.  

У Підрозділі 5.1. «Уніфікація принципів визнання й виконання іноземних 

судових рішень із сімейно-правових спорів» зазначено, що сучасні джерела 

правового регулювання визнання й виконання іноземних судових рішень у 

міжнародних сімейних спорах втілюють два положення. З одного боку, держава 

бере на себе обов’язок визнавати й виконувати іноземні судові рішення, – 

керуючись при цьому такими мотивами, як необхідність розвитку міжнародних 
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зв’язків та забезпечення прав особи. А 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.  

Підкреслено значення Європейської конвенції про права людини і 

основоположні свободи 1950 р. як міжнародного документа, який у тому числі 

уніфікує принципи цивільного процесу. Відповідно до низки рішень ECHR 

виконання рішення, ухваленого судом, має розцінюватися як складова частина права 

на справедливий суд, передбаченого статтею 6 конвенції.  

Окрему увагу приділено принципу res judicata, який означає неприпустимість 

перегляду по суті іноземного судового рішення у тій державі, у якій запитується 

його визнання і виконання. Суть принципу розкрито на основі положень ст. 28 

Гаазької конвенції про міжнародне стягнення аліментів 2007 р., ст. 27 Гаазької 

конвенції про батьківську відповідальність 1996 р., регламентів ЄС, статті 466 ЦПК 

України, Принципів і Правил міжнародного цивільного процесу ALI/UNIDROIT.  

Звернуто увагу на проблемні питання, які поставали у судовій практиці України 

при застосуванні принципу взаємності, передбаченого ст. 390, ст. 396 ЦПК 

України 2004 р. 
У Підрозділі 5.2. «Еволюція інституту визнання та виконання іноземних 

судових рішень із сімейно-правових спорів у Європейському Союзі» досліджено 

передумови та етапи уніфікації норм цього інституту в ЄС, проаналізовано 

положення регламентів ЄС, визначено їх основні новели, спрямовані на спрощення і 

прискорення процедури визнання іноземних судових рішень.  

Відправним положенням правил регламенту Brussels IIbis про визнання й 

виконання судових рішень є встановлення автоматичного або т. зв. «простого» 

порядку визнання судових рішень з усіх категорій сімейних справ, які охоплюються 

предметною сферою його застосування. Якщо 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 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. 

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 
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таким, що підлягає виконанню», оскільки єдина необхідна формальна умова для їх 

визнання – це видання суддею, який ухвалив рішення у справі, Сертифікату.  

На основі вивчення документів ЄС та практики ECJ автор пропонує пояснення 

того, чим обумовлено застосування сертифікації до судових рішень саме з цих двох 

категорій сімейно-правових спорів. 

У Підрозділі 5.3. «Сертифікація судового рішення як альтернатива 

інституту екзекватури іноземного судового рішення» проаналізовано модель 

правового регулювання цієї процедури, яка передбачена двома чинними 

регламентами ЄС, а саме: регламентом Brussels IIbis і регламентом ЄС № 805/2004 

від 21.04.2004 про заснування Європейського виконавчого листа для безспірних 

вимог. Визначено особливості процедури визнання судового рішення шляхом видачі 

сертифікату – насамперед, у порівнянні із процедурою екзекватури. Особливості 

процедури сертифікації судового рішення у справі про повернення дитини, яку було 

незаконно вивезено за кордон, проілюстровано Рішенням ECJ від 11 липня 2008 

року у справі C-195/08 PPU, Inga Rinau.  

У Підрозділі 5.4. «Підстави для відмови у визнанні іноземних судових рішень 

у справах з сімейно-правових спорів: аналіз доктрини, практики ECHR, ECJ та 

судів України» дисертант робить висновок про те, що 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, у разі відмови у 

визнанні та виконанні судового рішення у справі щодо здійснення батьківських прав 

(визначення місця проживання дитини, права опіки, участі у вихованні дитини) за 

цією підставою обов’язково беруться до уваги «найвищі інтереси дитини». 

У визнанні заходів, вжитих органами Договірної держави, може бути 

відмовлено, якщо захід було вжито, за винятком невідкладних випадків, у рамках 

судового або адміністративного провадження, без надання дитині можливості бути 

заслуханою (ст. 23 (ч.2, п. b)) Гаазької конвенції 1996 р., п. 19 преамбули і ст. 23, п. 

c) ст. 41, п. c) ст. 42регламенту Brussels IIbis). Ці положення є гарантією виконання 

положень ст. 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 (приміром, Рішення ECHR від 08.07.2003, Case Sahin v 

Germany, від 13.07.2000, Case Elsholz v Germany). 

Розглянуто також таку підставу для відмови у визнанні та виконанні іноземного 

судового рішення, як «порушення процесуальної рівності сторін». Аналіз практики 

розгляду судами України клопотань про визнання в Україні рішення іноземного 

суду у справах про опіку над дитиною, визначення місця 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, 
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яким порушено судовий розгляд», «неналежне повідомлення відповідача про час і 

місце розгляду справи». 

Підрозділ 5.5. «Визнання і виконання судових рішень з окремих категорій 

міжнародних сімейних справ: правове регулювання та практичний досвід 

України» складається з двох пунктів.  

У пункті 5.5.1. «Особливості та проблеми виконання рішень судів України про 

повернення дитини на підставі Гаазької конвенції 1980 р.» автор зазначає, 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. 

Підкреслюється, що 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., – зокрема, безпідставно затримала виконання такого рішення, що, на думку 

ECHR, є порушенням передбаченого ст. 8 Європейської конвенції 1950 р. права на 

повагу до сімейного життя.  

Окрему увагу дисертантом приділено Рішенню ECHR у справі Ignaccolo-Zenide 

v. Romania (2000) як першій справі, яку було порушено ECHR на основі скарги про 

невиконання державою судового розпорядження про повернення дитини на підставі 

Гаазької конвенції 1980 р., а також Рішенням ECHR, в яких встановлено порушення 

Україною статті 8 Європейської Конвенції про захист прав людини 1950 року 

(справа «Хабровські проти України», «М.Р. та Д.Р. проти України»). 

У пунктіі 5.5.2. «Сучасні правові режими визнання та виконання іноземних 

судових рішень про стягнення аліментів на дитину в Україні» автор звертає увагу на 

те, що оскільки сучасне регулювання питань міжнародного стягнення аліментів 

здійснюється одночасно декількома конвенціями, а також двосторонніми 

договорами про правову допомогу, то існує проблема 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 таких 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.  

Особливий акцент зроблено на новелах інституту визнання і виконання 

іноземних судових рішень у справах про міжнародне стягнення аліментів, 

запроваджених Гаазькою конвенцією 2007 року, а також на тому, як вони 

співвідносяться із нормами внутрішнього законодавства України.  

У Підрозділі 5.6. «Визнання мирових угод і автентичних правових актів з 

міжнародних сімейних спорів» розкрито на основі аналізу наукових праць, 

міжнародних договорів, внутрішнього законодавства України та актів «м’якого 

права» особливості і проблеми регулювання визнання мирових угод і автентичних 
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правових актів, які укладаються при вирішенні сімейно-правових спорів з іноземним 

елементом.   

Відмічено, що характерною ознакою чинних міжнародних правових актів є те, 

що вони покладають на Центральні органи договірних держав обов’язок вживати у 

тих випадках, коли це є доцільним, заходи щодо заохочення мирного врегулювання 

спорів, за допомогою медіації, примирення або подібних процесів. Мирова угода 

досліджується сучасною наукою та регулюється правом у нерозривній єдності з 

медіацією та іншими видами 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.  

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 у тому 

числі й на мирові угоди.  

Ретроспективний та порівняльно-правовий аналіз положень національного 

законодавства України та історії Європейського цивільного процесу дозволив 

виділити декілька етапів розвитку права України і законодавства ЄС про 

міжнародний обіг мирових угод та автентичних актів. Визначено ті правила 

регламентів ЄС, які є доцільним рецепіювати до національного законодавства 

України. 

Розділ 6 «Судове співробітництво в міжнародному цивільному процесі з 

вирішення сімейних спорів» складається з двох підрозділів, в яких розкрито як 

загальні правила надання правової допомоги у міжнародному цивільному процесі, 

так і спеціальні правила, передбачені Гаазькими дитячими конвенціями та 

регламентами ЄС про міжнародні сімейні спори. 

У Підрозділі 6.1. «Сучасний стан уніфікації норм міжнародного судового 

співробітництва у цивільних справах» дисертант звертає 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. 

Предмет сучасної міжнародної правової допомоги є доволі широким. Тому у 

роботі розкрито питання класифікації судових доручень залежно від того, яка саме 

процесуальна дія є об’єктом судового доручення, котрим оформлюється надання 

правової допомоги в міжнародному цивільному процесі, а також практичне 

значення кожного із видів судових доручень саме під час вирішення міжнародних 

сімейних спорів.  

Підрозідл 6.2. «Гаазькі дитячі конвенції та регламенти ЄС як lex specialis 

для врегулювання правил міжнародного судового співробітництва» складається з 

трьох підрозділів.  

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/


28 
 

 
 

У пункті 6.2.1. «Загальна характеристика правил міжнародного судового 

співробітництва, закріплених Гаазькими дитячими конвенціями і регламентами ЄС 

з питань сімейного права» визначено, що основним способом організації 

співробітництва при вирішенні міжнародного сімейного спору залишається 

адміністративний спосіб, який передбачає залучення відповідних Центральних 

органів кожної держави-учасниці. 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. 

Найяскравішим прикладом такого міжнародного співробітництва на рівні судів є 

обмін інформацією між судами різних держав при вирішенні питання про forum non 

convenience і про доцільність передачі юрисдикції (transfer of jurisdiction) до суду 

іншої держави-учасниці (ст. 8, ст. 9, ст. 31 (п. а) Гаазької конвенції про батьківську 

відповідальність 1996 р., ст. 15, ст. 55 (п. с) регламенту Brussels IIbis). Це особливий, 

спеціальний вид правової допомоги, який невідомий двостороннім договорам 

України про правову допомогу і який не згадується в інших Гаазьких конвенціях.  

У пункті 6.2.2. «Традиційні види правової допомоги у міжнародних сімейних 

спорах» на основі аналізу обсягу можливої правової допомоги, яка може надаватися 

державами-учасницями одна одній відповідно до Гаазьких дитячих конвенцій і 

регламентів ЄС, зроблено висновок, що вони передбачають як «традиційні» види 

правової допомоги, так і особливі – такі, що не врегульовані Гаазькими конвенціями 

1965 р., 1970 р. і регламентами ЄС № 1393/2007 і № 1206/2001. Розкрито 

особливості практики застосування міжнародних правових норм про зібрання 

доказів, вручення документів, надання інформації про законодавство при вирішенні 

міжнародних сімейних спорів.  

У пункті 6.2.3. «Особливі види міжнародного судового співробітництва при 

вирішенні сімейних справ» детально висвітлено порядок регулювання Гаазькими 

дитячими конвенціями та регламентами ЄС, що стосуються міжнародних сімейних 

спорів, таких видів правової допомоги: а) допомога в зібранні доказів та врученні 

документів за кордоном; б) допомога в наданні інформації про іноземне 

законодавство; в) допомога щодо мирного врегулювання спору, у т.ч. шляхом 

застосування медіації; г) допомога у встановленні місцезнаходження боржника або 

кредитора. 

ВИСНОВКИ 

Підсумки наукового дослідження сформульовано у Висновках, які 

відображають основні результати дослідження. До таких можна віднести, зокрема, 

наступні: 

1. На рівні Гаазьких конвенцій найбільш повно відбулася уніфікація норм 

інститутів міжнародної підсудності, визнання й виконання іноземних судових 

рішень, а також судового співробітництва. Поряд з Гаазькими дитячими 

конвенціями, в Україні діють, по-перше, 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 значно рідше, ніж Гаазькі 

конвенції, а, по-друге, двосторонні договори України про правову допомогу, яким 
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характерні розбіжності щодо регулювання одних і тих самих питань міжнародного 

цивільного процесу.  

Обґрунтовано необхідність приєднання України до Конвенції Лугано 2007 р. та 

до Гаазької конвенції про визнання розлучень і окремого проживання подружжя 

1970 р. 

2. Оскільки розвиток міжнародного цивільного процесу відбувається в рамках 

загальної правової тенденції, заснованої на повазі до прав людини, 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 й дитини, зокрема, із обов’язковим 

урахуванням практики ECHR та ECJ. 

3. Сучасний процес уніфікації норм міжнародного цивільного процесу 

перебуває під безпосереднім впливом актів м’якого права, які містять норми не 

обов’язкового, а рекомендаційного характеру. Ці норми спрямовані у майбутнє і 

розглядаються як програма розвитку міжнародних відносин з точки зору lex ferenda. 

4. Обґрунтовано необхідність застосування критерію «найбільш ефективної 

норми» для вирішення конфлікту міжнародних конвенцій, які регулюють 

процесуальні питання вирішення тих чи інших категорій міжнародних сімейних 

спорів і мають подібні предметні сфери застосування. Така норма визначається з 

урахуванням способу захисту порушеного права, предмета та підстав позову. 

5. 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.  

6. Визначено, 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 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. 

7. 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 
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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). 

8. 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 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». 

9. Характеризуючи як безперечно позитивний здобуток факт участі України в 

конвенціях з питань вирішення міжнародних сімейних спорів, водночас слід 

визнати, що вітчизняна практика їх застосування виявила низку проблем саме у 

сфері міжнародного цивільного процесу та активізувала питання конфлікту 

(співвідношення) міжнародних правових документів, які регулюють процесуальні 

питання вирішення тих чи інших категорій міжнародних сімейних спорів і мають 

подібні предметні сфери застосування.  

10. Одним із найскладніших з точки зору практики застосування залишається 

інститут lis (alibi) pendens.  

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. 

11. Новелою українського законодавства є правила про передачу юрисдикції 

(ст. 8, ст. 9 Гаазької конвенції про батьківську відповідальність 1996 р.). Указані 

норми не дають прямої і чіткої відповіді на низку питань, а тому мають 

вирішуватися на основі субсидіарного застосування внутрішнього цивільного 

процесуального законодавства 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; чи може суд іншої 

держави, до якого подано прохання про здійснення юрисдикції, відмовитися від 

задоволення цього прохання й які правові наслідки такої відмови. 

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/


31 
 

 
 

12. Таким, що невиправдано рідко застосовується у вітчизняній судовій 

практиці при вирішенні міжнародних сімейних спорів, є інститут попередніх 

забезпечувальних (охоронних) заходів. Його уніфіковані норми може 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). Мета застосування таких 

заходів у першій категорії спорів полягає у тимчасовому врегулюванні ситуації, 

збереженні існуючого status quo до вирішення спору по суті, а в другій категорії 

спорів є більш традиційною, такою, що характерна 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.  

13. Практика вирішення міжнародних сімейних спорів вимагає поступового 

переходу від адміністративного («змішаного») порядку надання правової допомоги 

й 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: Гаазької мережі 

суддівської взаємодопомоги (International Hague Network of Judges) та Європейської 

мережі судової взаємодопомоги у цивільних і комерційних справах (European 

Judicial Network), які на сьогодні вже діють у державах-членах ЄС.  

14. Паралельно з універсальною відбувається успішна регіональна уніфікація 

норм цивільного процесу, підтвердженням чого є численні регламенти і директиви 

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 уніфіковані 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.  

15. Передумовами уніфікації норм міжнародного цивільного процесу з 

вирішення сімейних спорів у ЄС стали: а) міжнародні правові акти ООН та Ради 

Європи, які, зокрема, закріплюють міжнародний стандарт прав людини і прав 

дитини; б) наукові проекти з гармонізації та уніфікації цивільного процесу; 

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. 

16. 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 
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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». На відміну від 

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).  

17. Визначено декілька основних форм 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). 

18. Особливості подальшого розвитку міжнародного цивільного процесу в 

Україні будуть пов’язані одночасно з удосконаленням вітчизняної нормативної 

правової бази, вирішенням питання про приєднання України до міжнародних 

договорів та формуванням належної судової практики. Остання має ґрунтуватися в 

тому числі на принципах і правилах, систематизованих у міжнародних правових 

документах, – зокрема, принципі врахування найвищих інтересів дитини, автономії 

волі, захисту «слабшої» сторони при визначенні міжнародної підсудності, принципі 

вільного руху судових рішень та широкого міжнародного судового співробітництва.  

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Монографії одноосібні: 

1. Черняк Ю.В. Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн 

Європейського Союзу та України: Монографія. – К.: Прецедент, 2008. – 276 с. 

2. Черняк Ю.В. Уніфікація норм міжнародного цивільного процесу з розгляду 

сімейних спорів: Монографія. – К.: Алерта, 2018. – 388 с. 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Черняк Ю.В.Forum shopping: деякі питання тлумачення і застосування // 

Право України, № 2, 2007. – С. 147-150. 

2. 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: Збірник 

наукових праць. Випуск 71. Частина 1 (у двох частинах). – К.: Київський 

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/


33 
 

 
 

національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 

2007. – С. 57-62.  

3. Черняк Ю.В. Правила міжнародного співробітництва у сфері захисту дітей 

(на матеріалах Гаазької конвенції 1996 р.) // Право України, 2008, № 5. – С. 92-98. 

4. Черняк Ю.В. Деякі підсумки гармонізації сімейного права в країнах 

Європейського Союзу (на прикладі інституту провадження у справах про 

розлучення) // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 82 (Частина I). 

Серія «Європейські дослідження». Київ 2008. – С. 68-72. 

5. Черняк Ю.В.Умови визнання і виконання іноземних судових рішень про 

стягнення аліментів (в аспекті міжнародних договорів України) // Право України, 

№ 4, 2010. – С. 292-298. 

6. Черняк Ю.В. Представництво у міжнародному цивільному процесі: засади 

правового регулювання в Україні./ Актуальні проблеми вдосконалення чинного 

законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ, 2011.– 

Випуск 26. – С.127-133. 

7. Черняк Ю.В. Основні напрямки розвитку інституту визнання та виконання 

іноземних судових рішень у спорах щодо дитини: досвід Європейського Союзу // 

Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 11, 2011. – С. 88-93. 

8. Черняк Ю.В. Порівняльно-правовий аналіз концепції звичайного місця 

проживання дитини як критерію визначення міжнародної підсудності сімейно-

правових спорів щодо дитини // Українсько-грецький міжнародний науковий 

юридичний журнал «Порівняльно-правові дослідження», 2012, № 1-2. – С. 256-261. 

9. Черняк Ю.В. Від Брюссельської Конвенції 1998 р. до Регламенту ЄС 

BrusselsII: шлях європейської уніфікації норм міжнародної підсудності справ зі 

спорів про батьківську відповідальність // Науково-практичний журнал 

«Європейське право». Видавець – редакція журналу «Право України» – № 2-

4/2012.– С. 226-235.  

10. 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, № 8, 2013. – С. 129-136. 

11. Черняк Ю.В. Сертифікація судового рішення як спосіб його визнання на 

території держав – членів Європейського Союзу // Право України, № 6/2014. –

С. 131-138.  

12. 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: Збірник наукових праць. Випуск 121 

(частина I). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

Інститут міжнародних відносин, 2014. – С. 136-146.  

13. Черняк Ю.В. Значення і суть попередніх заходів захисту в рамках 

міжнародного цивільного процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 2, 

2015. – С. 119-126. 

14. Черняк Ю.В. Дискусійні питання визначення юрисдикції суду щодо 

застосування попередніх заходів захисту в міжнародному цивільному процесі // 

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://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_6_14/Chernyak_6_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_6_14/Chernyak_6_14/
http://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_ukr_6_14/Chernyak_6_14/
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


34 
 

 
 

Актуальні питання міжнародних відносин. – Випуск 123 (частина I). – Київ, 2014. – 

С. 102-110.   

15. 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. – 1(43) 2015. – С. 78-82.  

16. Черняк Ю.В. Інститут мирової угоди з сімейно-правових спорів у 

міжнародному цивільному процесі: стан доктринальної розробки та нормативного 

регулювання // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: 

Право. Випуск 38. Том 1. – Ужгород, 2016. – С. 100-103.  

Статті у зарубіжних фахових виданнях: 

1. Yuliya Chernyak. Prorogation of Jurisdiction in Family-law Matters: Analysis of 

Current National Legislation and International Treaties of Ukraine. – Mykolas Romeris 

University, 2014. JURISPRUDENCE. 2014, 21(4). – P. 1101–1116. 

2. Yuliya Chernyak. Problem of Lis-Pendens-Related Actions and Methods of Its 

Regulation in the Legislation of Ukraine: Focus on Family-law Matters // HARMONIUS: 

Journal of Legal and Social Studies in South East Europe, 2015. – P. 15-27.  

3. Черняк  Ю. В. Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах 

международного похищения детей и судебные споры об опеке // National Law 

Journal: Theory and Practice. – Nr. 6 (16) 2015. – С. 249-253.  

4. Черняк Ю.В. Практические аспекты применения правил lis alibi pendens в 

международном гражданском процессе // Известия Гомельского государственного 

университета имени Ф. Скорины. Социально-экономические и общественные 

науки. – 2017, № 2 (101). – С. 126-130.  

Розділи в колективних монографіях, підручниках, 

навчальних посібниках та науково-практичних коментарях: 

1. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / за ред. 

доктора юридичних наук, проф. А. Довгерта. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2008. 

Черняк Ю.В. – Ст. 73-80. – С. 295-335. 

2. 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. 

3. Черняк Ю.В. Тема 3. «Міжнародна підсудність цивільних справ» // 

Міжнародний цивільний процес України: Навчальний посібник. Практикум: За ред. 

Фурси С.Я. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2010. – 328 с. – С. 108-171. 

4. 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. – 328 с. – С. 213-239. 

5. Черняк Ю.В. Глава 15. «Міжнародний цивільний процес» // Міжнародне 

приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – 

К.: Алерта, 2013. – 400 с. – С. 318-356. 

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/


35 
 

 
 

6. Черняк Ю.В. Глава 16. «Міжнародне нотаріальне право» // Міжнародне 

приватне право. Особлива частина: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. – 

К.: Алерта, 2013. – 400 с. – С. 318-356. 

7. 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.  

8. 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.– С. 571-595. 

9. Черняк Ю.В. Глава 30. «Міжнародне нотаріальне право» // Міжнародне 

приватне право: підручник / за ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля. 2-ге видання. К.: 

Алерта, 2014. – 656 с. – С. 596-604. 

10. 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.  

Друковані тези доповідей на наукових конференціях: 

1. 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.  

2. Черняк Ю.В. Законодавство України у сфері попередження гендерного 

насильства: сучасний стан і перспективи // Матеріали Четвертої міжнародної 

науково-практичної конференції «Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, 

майбутнє», присвяченої 130-річчю вищої освіти жінок в Україні: Україна, Київ, 6-8 

листопада 2008 р. – С. 91-94.  

3. Черняк Ю.В. Международная подсудность семейно-правовых споров: взгляд 

через призму новых международных договоров Украины // Сборник тезисов: 

Материалы Международной научно-практической конференции «Государство и 

право: вызовы XXI века» (Кутафинские чтения). – Москва, 2010. – С. 494-498. 

4. Черняк Ю.В. Новели Брюссельських правил, які регулюють міжнародну 

підсудність спорів про батьківську відповідальність // Правова система України в 

умовах державних реформаційних процесів сьогодення: Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, м. Ужгород, 26-27 жовтня 2012. – Херсон: 

Видавничий дім «Гельветика», 2012. – С. 125-126. 

5. 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) // Перша міжнародна науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процессу: їх 

співвідношення та взаємодія» (21-22 лютого 2013 р., м. Київ): збірник наукових 

статей (під заг.ред. дю.н., проф. С.Я. Фурси). – Київ, 2013. – 532 с. – С. 314-316.  

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/


36 
 

 
 

6. Черняк Ю.В. Сучасні правові режими визнання і виконання іноземних 

судових рішень про стягнення аліментів на дитину // Проблеми теорії і практики 

виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами 

Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 18-19 

жовтня 2013). – Хмельницький: Хмельницький університет управління та права, 

2014). – 314 с. – С. 243-247. 

7. Черняк Ю.В. Міжнародна підсудність справ про стягнення аліментів // 

Міжнародні відносини в умовах XXI ст.: сучасна теорія і практика: Зб. матеріалів III 

щорічної Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11.02.2014) / Рец: 

І.С. Бик, М.М.Микієвич, Н.В. Антонюк, І.М. Грабинський. – Львів.: DPI, 2014. – 

301 с. – С. 41-47.  

8. Черняк Ю.В.Международная подсудность семейно-правовых споров: 

стандарты Европейского Союза и право Украины. – Європейські стандарти захисту 

прав у цивільному судочинстві: випробування часом: матеріали міжнар. наук.-прак. 

конф. (Київ, 26 вересня 2014) // за заг. ред. к.ю.н., доц. О.С. Захарової, к.ю.н., доц. 

І.О. Ізарової. – К.: ВД «Дакор», 2014. – 416 с. – С. 372-375. 

9. Черняк Ю.В. Міжнародна договірна підсудність сімейно-правових спорів: 

допустимість і проблеми правового регулювання. – Актуальні проблеми приватного 

права: матеріали міжн. наук.- прак. конф., присвяч. 93-ій річниці з дня народж. д-ра 

юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 27 лютого 2015 р.). – Х.: 

Право, 2015. – 384 с. – С. 194-197. 

10. Черняк Ю.В. Проблема конкуренции юрисдикций в международном 

гражданском процессе и способы ее разрешения в законодательстве Украины. – 

Теоретические и прикладные аспекты современной юридической науки: Сборник 

материалов международной научно-практической конференции, посвященной 

памяти профессора В.И. Семенкова (г. Минск, 11 декабря 2015). – Национальный 

центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь. – Минск, 

2015. – С. 236-237.  

11. Черняк Ю.В. Визнання та виконання мирових угод із сімейно-правових 

спорів у міжнародному цивільному процесі. – Актуальні проблеми приватного 

права: матеріали міжн. наук.- прак. конф., присвяч. 94-ій річниці з дня народж. д-ра 

юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В.П. Маслова (Харків, 19 лютого 2016 р.). – Х.: 

Право, 2016. – 364 с. – С. 187-190. 

12. Черняк Ю.В. Розвиток міжнародної договірної підсудності та проблеми її 

правового регулювання в Україні (в аспекті сімейно-правових спорів). – Sciencia 

Vincemus! Наукою переможемо: матеріали 2-ої міжнародної науково-практичної 

конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні 

проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого 

процесу і адвокатури Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка / ред.кол.: С.Я. Фурса, О.О. Дерій, О.М. Нікітюк, М.О. Рудковська (м. 

Київ, 25 березня 2016 р.). – К.: ЦУЛ, 2016. – 370 с. – С. 310-312.   

13. Черняк Ю.В. Питання взаємодії Регламентів Європейського Союзу і 

Гаазьких конвенцій у сфері судового процесу та захисту дітей. – Право 

Європейського Союзу: сучасний стан, виклики та перспективи : міжнар. наук. конф. 

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/


37 
 

 
 

(25 листоп. 2016 р., м. Одеса) [Електронний ресурс]. – Одеса : Фенікс, 2016. – 135 с. 

– С. 51-55. – Режим доступу: http://eurolaw.org.ua/files/conferences/25-11-16-tezi.pdf 

Інші опубліковані праці, які додатково відображають наукові результати 

дисертації: 

1. 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. 

717-746.  

2. Черняк Ю.В., Іващенко Ю.С. Договірна підсудність спорів, що випливають із 

зовнішньоекономічних договорів // Підприємництво, господарство і право. – № 3, 

2012. – С. 30-32.  

3. Черняк Ю.В., Стрілько В.Ю. Деякі теоретичні та практичні аспекти 

застосування закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень» // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. 

Випуск 112. Частина II (у двох томах). – К.: Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин, 2013. – С. 51-55. 

4. 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. / НАПрН України, НДІ приват. права і підприємництва; за заг. ред. акад. 

НАПрН України О.Д. Крупчана, канд. юрид. наук Ю. В. Білоусова. – К.: Ред. журн. 

«Право України», 2013. – 212 с. – С. 173-179.  

5. 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. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 

«Исполнительный процесс» / Под ред. д.ю.н., проф. С.Я. Фурсы. – К.: Издатель 

Фурса С.Я., 2014. – 588 с. – С. 464-471. 

6. 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.   

7. Черняк  Ю. В. Европейский и международный опыт систематизации 

принципов международного гражданського процесса. – Цивилистическая 

процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 5(2) 

«Гражданский, хозяйственный (арбитражный) процесс» / Под ред. д.ю.н., 

професора, засл.юриста Украины С.Я. Фурсы. – К., Алерта, 2016. – 576 с. – С. 73-81. 

8. Черняк Ю.В., О.В.Білоус. Принципи міжнародного цивільного процесу (із 

коментарем). // Юридичний журнал. –№ 7-8 (145-146). – Видавнича організація 

«Юстініан», 2016. – С. 15-32. 

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://eurolaw.org.ua/files/conferences/25-11-16-tezi.pdf
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


38 
 

 
 

9. Черняк Ю.В. Правила міжнародного цивільного процесу (із коментарем). // 

Юридичний журнал. – № 7-8 (145-146). – Видавнича організація «Юстініан», 2016. –

С. 33-61.  

10. Черняк Ю.В. Принцип автономії волі сторін у міжнародному цивільному 

процесі: його вплив на розвиток інституту міжнародної договірної підсудності зі 

справ, що випливають з сімейно-правових спрів. // Юридичний журнал. – № 7-8 

(145-146). – Видавнича організація «Юстініан», 2016. – С. 90-97. 

 

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 доведено 

необхідність укладення та ефективність застосування Україною Гаазьких дитячих  

конвенцій, розкрито теоретичні і практичні проблеми застосування регламентів і 

директив Європейського Союзу, договорів України про правову допомогу у 

сімейних справах.  

Ключові слова: визнання і виконання іноземних судових рішень, договори про 

правову допомогу, конкуренція юрисдикцій, міжнародна підсудність, міжнародний 

цивільний процес, міжнародні сімейні спори, мирова угода, сертифікація судового 

рішення, регламенти ЄС, судове співробітництво, уніфікація.  

 

АННОТАЦИЯ 

Черняк Ю.В. Унификация норм международного гражданского процесса: 

проблемные вопросы теории и судебной практики рассмотрения семейных 

споров. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право. – Институт международных отношений 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному сравнительному исследованию проблем 

международного правового регулирования разрешения в порядке гражданского 

судопроизводства международных семейных споров. В частности, в работе 
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проанализированы состояние, проблемы и перспективы дальнейшей унификации – 

как на универсальном, так и на региональном уровнях, отдельных институтов 

международного гражданского процесса в сфере разрешения семейных дел –

международной подсудности, предварительных охранных (обеспечительных) мер, 

признания и исполнения иностранных судебных решений, международного 

судебного сотрудничества. На примере этих институтов доказано необходимость 

заключения и эффективность применения Украиной Гаагских детских конвенций, 

раскрыты теоретические и практические проблемы применения регламентов и 

директив Европейского Союза, договоров Украины о правовой помощи по 

семейным делам.  

Ключевые слова: договоры о правовой помощи, конкуренция юрисдикций, 

международная подсудность, международный гражданский процесс, 

международные семейные споры, мировое соглашение, признание и исполнение 

иностранных судебных решений, регламенты ЕС, сертификация судебного решения, 

судебное сотрудничество, унификация.  

 

SUMMARY 

Chernyak Yu. V. Unification of International Civil Procedure Norms: 

Problematic Issues of Theory and Court Practice of Family-law Cases Resolution. – 

Manuscript.  

Thesis for awarding a scientific degree of Doctor of Law on speciality 12.00.03 – 

Civil Law and Civil Procedure; Family Law; International Private Law. – Institute of 

International Relations by Kyiv National Taras Shevchenko University. – Kyiv, 2019.   

The dissertation is devoted to the complex comparative study of international legal 

regulation for adjudication of international family disputes. The author investigates special 

features, problems and prospects of further unification – both at the universal and regional 

levels, of certain institutes of international civil litigation: international jurisdiction, 

preliminary protective measures, recognition and enforcement of foreign judgments, 

international judicial cooperation. 

The theoretical and practical problems of applying the conventions prepared by the 

Hague Conference on Private International Law (Convention of 1996 on Jurisdiction, 

Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental 

Responsibility and Measures for the Protection of Children, Convention of 1980 on the 

Civil Aspects of International Child Abduction, Convention of 2007 on the International 

Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, Convention of 1978 

on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations), 

the EC directives and regulations (e.g. Regulation No 2201/2003/EC of November 27, 

2003 Concerning Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in 

Matrimonial Matters and the Matters of Parental Responsibility, Regulation No 4/2009/EC 

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

Decisions and Cooperation in Matters Relating to Maintenance Obligations) and bilateral 

agreements of Ukraine on legal assistance in family matters are deeply examined. 

The Principles and Rules of the International Civil Procedure ALI / UNIDROIT, the 

IAPL Principles on Precautionary and Protective Measures in the International Civil 
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Process, the Guiding Principles for Regulating Dispute Resolution (GPGR) as soft law 

acts and lex ferenda are explored. 

The author studies the ECHR and ECJ case-law, Ukrainian court decisions providing 

explanations on current controversial issues of the various parts of international civil 

litigation. On this base the main factors of the modernization of international civil 

litigation for the resolution of family disputes with «foreign element» were outlined: the 

principle of taking into account the best interests of the child, the autonomy of the will, the 

protection of the «weaker» party in determining international jurisdiction, the principle of 

free movement of judgments and international judicial cooperation. 

The novelties of the Ukrainian Law from 23 June 2005 About International Private 

Law with regard to international civil litigation, its positive features and its defects are 

represented. Relevant proposals to improve legislation and practice taking into 

consideration international legal standards concerning international protection of human 

and child rights in particular defined by the case law of the European Court of Human 

Rights have been formulated.  

It is proved that international civil procedure in Ukraine does indeed need a further 

development which should, inter alia, include bilateral cooperation with foreign countries 

at the level of agreements on legal assistance in family matters, ratification of the Hague 

Convention on the Recognition of Divorce and Separation of Spouses of 1970, provisions 

of which are consistent with the content of many provisions of the Brussels IIbis 

Regulation; accession to the Lugano Convention 2007 in accordance with the procedure 

laid down in Article 72 of the Convention or signing a bilateral agreement between 

Ukraine and the EU (as an alternative to the Lugano Convention of 2007).  

The major improvements that should be implemented in the Ukrainian internal 

legislation in particular deal with clarification of the rules on lis pendens-related actions, 

prorogation of jurisdiction, transfer of jurisdiction.  

The practice of resolving international family disputes requires a transition from an 

administrative («mixed») procedure for the provision of legal aid to the direct procedure of 

communication between judges of different states specializing in the resolution of specific 

categories of international family matters. This is due to the introduction of two parallel 

systems of international judicial assistance: The Hague Network of Judicial Assistance 

(International Hague Network of Judges) and the European Judicial Network of Civil and 

Commercial Matters (European Judicial Network), which are already operating in the EU 

Member States and Ukrainian courts should join them. 

Key words: agreements on legal assistance, certification of judgment, competition of 

jurisdiction, international civil procedure, international family matters, international 

judicial cooperation, international jurisdiction, preliminary protective measures, 

recognition and enforcement of foreign judgments, Regulation Brussels IIbis, settlement, 

transfer of jurisdiction, unification.  
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