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ЗАГАЛЬНА ХАРАТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Створення ефективних правових 

механізмів вирішення приватноправових спорів з іноземним елементом, 

неможливе лише на рівні національного права кожної окремої держави. 

Розширення та поглиблення транснаціоналізації торгової (комерційної) 

діяльності, процесів переміщення капіталів та товарів, зростання обсягів та 

розширення географії іноземних інвестицій, лібералізація валютно-кредитних 

відносин, трудова міграція, змішані шлюби, здобуття освіти за кордоном, 

туризм, постійне проживання громадян одних держав на території інших, 

посилення участі держав у комерційних відносинах, широкомасштабних 

інвестиційних проектах тощо зумовлюють необхідність створення на 

міжнародному рівні відповідних правових інструментів шляхом як розроблення 

та закріплення уніфікованих принципів та норм, так і запровадження процедур 

міждержавного співробітництва у сфері вирішення спорів, що виникають із 

приватноправових відносин з іноземним елементом. 

Засадами уніфікації норм міжнародного цивільного процесу є основні 

риси самої сучасної міжнародної системи. По-перше, ця система складається з 

національних держав, які мають суверенні судові системи, юрисдикція кожної з 

яких обмежується територією власної держави та які мають національне 

процесуальне право, норми якого є обов’язковими для застосування виключно 

національними судами. По-друге, світовий ринок як сукупність таких, що 

взаємодіють між собою суб’єктів права, які належать до різних держав, та самі 

держави як суб’єкти цих відносин. По-третє, необхідність регулювання 

вказаних відносин породила великий масив уніфікованих матеріально-правових 

норм та розвинуті системи уніфікованого національного колізійного права, за 

допомогою яких розв’язується проблема вибору матеріального права. По-

четверте, оскільки для вирішення міжнародних приватноправових спорів немає 

наднаціональних органів, застосовуються, як правило, тільки національні 

судові механізми та процедури, що характеризуються різноманітністю та 

суттєвими розбіжностями.  

Вказані чинники потребують: а) налагодження ефективного 

міжнародного співробітництва у сфері міжнародного судочинства, а саме: 

створення рівних для всіх суб’єктів спірних правовідносин, незалежно від їх 

громадянства та місцезнаходження, умов доступу до правосуддя у цивільних 

справах, встановлення прозорих правил визначення підсудності справ з 

іноземним елементом, усунення підстав для виникнення конфлікту юрисдикцій, 

налагодження міжнародно-правової кооперації при врученні за кордоном 

судових документів та отриманні доказів, визнання та виконання іноземних 

судових рішень; б) формування єдиного універсального правового простору 

або декількох регіональних правових зон з гармонізованим або уніфікованим 

регулюванням схожих правовідносин, таких як визначення підсудності справ, 

процесуальних прав та обов’язків сторін спірних відносин, уніфікованих 
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процесуальних норм, згідно з якими мають розглядатися та розв’язуватися 

спори, забезпечення рівних правових умов виконання судових рішень тощо.  

Міжнародно-правова уніфікація міжнародного цивільного процесу 

здійснюється за допомогою двосторонніх та багатосторонніх, універсальних і 

регіональних міжнародних договорів, значна частина яких створюється в 

рамках міжнародних інституцій, зокрема, ООН, Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права, Організації американських держав (ОАД), 

Співдружності Незалежних Держав (СНД), Європейського Союзу (ЄС).  

Стан дослідження проблеми. У вітчизняний науці міжнародного 

приватного права відсутні системні дослідження проблем міжнародно-правової 

уніфікації міжнародного цивільного процесу. Окремим складовим 

міжнародного цивільного процесу та питанням його уніфікації присвячені 

роботи таких українських вчених, як А.М. Бежевець, В.А. Бігун, О.М. Бірюков, 

А. Блажкевич, Г.В. Галущенко, О.Т. Гіренко, Є.В. Гусєв, С.Ф. Демченко, О.І. 

Євтушенко, Т.Г. Захарченко, В.В. Комаров, Є.В. Корнійчук,  З.М. Макаруха, 

О.С. Переверзєва, В.В. Попко, Ю.Д. Притика, Н.Ю. Сакара, Т.В. Сліпачук, К.В. 

Ткач, Л.С. Фединяк, Г.С. Фединяк, А.О. Філіп’єв, С.Я. Фурса, Р.Ю. Ханик-

Посполітак, Ю.В. Черняк. 

Теоретичну основу дослідження утворюють праці таких радянських та 

українських вчених, як В.М. Корецький, С.С. Бичкова, А.С. Довгерт, В.І. 

Кисіль, О.О.  Мережко, В.В. Комаров, В.М. Коссак, Н.С. Кузнєцова, В.В. Луць, 

Г.К. Матвєєв, Ю.Г. Матвєєв, М.Й. Штефан, В.І. Тертишніков.  

Серед дослідників питань регулювання та уніфікації міжнародного 

цивільного процесу слід назвати таких іноземних учених, як Ф. Амрам, А. Ван 

ден Берг, М.М. Богуславський, Г. Борн, А. Бріггс, Н.О. Васильчикова, О.В. 

Вершиніна, А. Влозінська, С.Е. Гафаров, Г.К. Дмитрієва, І.В. Дроб’язкіна, Р.В. 

Зайцев,  Б.Р. Карабельніков, С.М. Лебедєв, М.Г. Єлисеєв, Н.Ю. Єрпилєва, А. 

фон Мерен, А. Кассезе, Джанін M. Керрасерс, Х. Кьотц, Д.В. Конєв, Х.Кох, А.Г. 

Лісіцин-Свєтланов, Д.В. Литвинський, Л.А. Лунц, У. Магнус, Н.І. Маришева, 

Дж. К. Мосс, О.І. Мінаков, П. Вінклер фон Моренфельс, Т.М. Нешатаєва, 

П. Норт, Н.В. Павлова, І.А. Приходько, T. Пфайффер, Девід В. Рівкін, А.В. 

Саєнко, І.В. Сілкіна, В.М. Сидоренко, П. Стоун, С. Сухаріткул, С. Казаджян, 

І.В. Федоров, Дж. Фосет, С. Хегер, Тревор С. Хартлі, Б. Хесс, І.О. Хлестова, 

К. Хобер, М. Хьюлет-Джеймс, К. Цвайгерт, Дж. Чешир, Х. Шак, П. Шлоссер, 

М. Штерн, Н.М. Юрова, Т.М. Яблочков. 

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 «Україна у 

міжнародних інтеграційних процесах» № 11БФ048-01. 

Мета та завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 

дослідження є визначення правових засад міжнародно-правового регулювання 



 

 

5 

 

та уніфікації міжнародного цивільного процесу, встановлення загальносвітових 

тенденцій, закономірностей та особливостей такої уніфікації . 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких 

основних завдань: 

 дослідити теоретичні підходи, покладені в основу міжнародно-

правового регулювання та уніфікації окремих аспектів доступу іноземців до 

правосуддя у цивільних справах, визначити предмет і методи такого 

регулювання та уніфікації; 

 встановити тенденції міжнародно-правового регулювання та 

уніфікації норм, що регулюють надання безоплатної правової допомоги та 

усунення дискримінації іноземців у справах з іноземним елементом; 

 визначити особливості міжнародно-правового регулювання та 

уніфікації правового становища держави як учасниці цивільного процесу 

(судові імунітети держав), дослідити еволюцію доктринальних підходів, 

покладених в основу такого регулювання; 

 встановити особливості міжнародно-правового регулювання 

здійснення транскордонних процесуальних дій, необхідних при вирішенні 

цивільних справ з іноземним елементом, із використанням процедур надання 

міжнародної правової допомоги та шляхом виконання процесуальних дій 

органами однієї держави та території іншої держави; 

 визначити тенденції міжнародно-правового регулювання й 

уніфікації процедур надання міжнародної правової допомоги у здійсненні 

транскордонних процесуальних дій та альтернативних (прямих) способів 

виконання процесуальних дій за межами держави, суд якої розглядає справу з 

іноземним елементом; 

 встановити відмінності у предметі й методах міжнародно-правового 

регулювання та уніфікації норм, що регулюють такі складові міжнародного 

цивільного процесу, як правове становище іноземців у цивільному процесі, 

вчинення транскордонних процесуальних дій при вирішенні цивільних справ з 

іноземним елементом, міжнародна підсудність та виконання іноземних судових 

рішень; 

 дослідити основні підходи до міжнародно-правового регулювання 

та уніфікації питань підсудності цивільних справ з іноземним елементом, 

виявити особливості регіонального та універсального підходів до такого 

регулювання та уніфікації; 

 визначити особливості міжнародно-правового регулювання та 

уніфікації норм, спрямованих на регулювання договірної підсудності у справах 

з іноземним елементом; 

 дослідити останні тенденції в регулюванні та уніфікації інституту 

визнання та виконання іноземних судових рішень, що здійснюється в рамках 

Європейського Союзу; 

 визначити правові засади , які обумовлюють необхідність, предмет 

та методи міжнародно-правового регулювання та уніфікації різних складових 
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міжнародного цивільного процесу, виявити спільні риси та відмінності, 

встановити їх основні тенденції; 

 дослідити еволюцію підходів до міжнародно-правового 

регулювання та уніфікації міжнародного комерційного арбітражу як 

альтернативного способу вирішення цивільних спорів з іноземним елементом;  

 здійснити правову оцінку перспектив приєднання України до 

деяких актів уніфікації міжнародного цивільного процесу, зокрема до Гаазької 

конвенції про доступ до правосуддя у міжнародних справах 1980 р., Гаазької 

конвенції про угоди про вибір суду 2005 р., Конвенції ООН про юрисдикційні 

імунітети держав та їх власності 2004 р.  

Об’єктом дослідження є правові відносини, що виникають із приводу 

визначення підсудності спорів з іноземним елементом, створення належних 

умов вчинення необхідних транскордонних процесуально-правових дій, 

пов’язаних з розглядом таких спорів, забезпечення рівного доступу до 

правосуддя всім суб’єктам таких відносин та виконання судових та 

арбітражних рішень, винесених у таких справах. 

Предметом дослідження є акти міжнародно-правової уніфікації 

міжнародного цивільного процесу, зокрема  універсальні та регіональні 

міжнародні договори (конвенції), Регламенти та Директиви ЄС, двосторонні 

договори про правову допомогу. 

Методи дослідження. У процесі дослідження  використовувалися 

діалектичний, порівняльно-правовий, історико-правовий та системно-

функціональний методи, метод системного аналізу, формально-логічний та 

формально-юридичний методи. 

Діалектичний метод пізнання становив методологічний базис під час 

вивчення об’єктивних правових явищ у їх системній взаємопов’язаності 

та взаємозумовленості, аналізу характеру правових зв’язків між окремими 

елементами (складовими) міжнародного цивільного процесу.  

Порівняльно-правовий метод широко використовувався в процесі 

дослідження положень національного права, доктринальних підходів, 

покладених у його основу, положень міжнародно-правових актів та актів ЄС, 

присвячених регулюванню різних складових міжнародного цивільного процесу 

з метою виявлення особливостей та спільних рис у регулюванні однакових за 

характером правовідносин.  

Застосування історико-правового та формально-логічного методів дало 

змогу проаналізувати процес виникнення та еволюцію підходів, що були 

покладені в основу регулювання міжнародно-правовими актами, прийнятими в 

різні часи в рамках регіональних та універсальних міжнародних організацій і на 

двосторонньому рівні, різних складових міжнародного цивільного процесу. 

Застосування цього методу допомогло визначити тенденції, притаманні перебігу 

міжнародно-правової уніфікації, здійснити періодизацію загальносвітових 

процесів уніфікації міжнародного цивільного процесу. 

Системно-функціональний метод і метод системного аналізу 

застосовувалися, зокрема, при систематизації поглядів науковців, визначенні 
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інструментів та способів регулювання окремих складових міжнародного 

цивільного процесу й уніфікації його інститутів та норм.  

Формально-юридичний метод пізнання становив методологічну основу 

визначення особливостей національно-правового та міжнародно-правового 

механізмів регулювання порядку вирішення спорів, що виникають із відносин з 

іноземним елементом, які (особливості) обумовлені предметом регулювання, 

їхньою правовою природою.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що воно 

є першим у вітчизняний науці комплексним та системним дослідженням 

правових засад, форм і методів міжнародно-правового регулювання й уніфікації 

міжнародного цивільного процесу, еволюції доктринальних підходів, 

покладених в основу такої уніфікації, її загальносвітових тенденцій та 

перспектив.  

У роботі сформульовано концептуальні положення та висновки, що 

виносяться на захист:  

вперше:  

1. Встановлено, що міжнародно-правове регулювання кожної зі 

складових міжнародного цивільного процесу має особливості, обумовлені 

характером відповідних відносин. Так, основним предметом міжнародно-

правового регулювання правового становища іноземних осіб у цивільному 

процесі та вчинення транскордонних процесуальних дій (вручення за кордоном 

судових документів та отримання доказів) є форми й способи міждержавного 

співробітництва щодо судової кооперації у цивільних справах. Регулювання в 

цих сферах характеризується суттєво обмеженим застосуванням lex voluntatis, 

колізійного методу, «уніфікаційним втручанням» у національне право та 

переважним застосуванням закону суду (lex fori).  

2. Доведено, що предмет і методи регулювання та уніфікації  

міжнародної підсудності та процесуально-правового становища іноземних 

держав у цивільному процесі суттєво відрізняються від аналогічних категорій 

інших складових міжнародного цивільного процесу. Регулювання перших 

здійснюється шляхом встановлення уніфікованих процесуальних норм, які 

мають пріоритет над нормами національного права.  

3. Доведено, що основним принципом міжнародно-правового 

регулювання правового становища іноземців у цивільному процесі є надання їм 

національного режиму та усунення вилучень із цього режиму в національному 

праві окремих держав. 

4. Надано оцінку сучасного стану системи правового регулювання 

судових імунітетів держав та їхньої власності, який визначено як перехідний 

від регулювання, що ґрунтувалося на доктрині абсолютного імунітету, до 

регулювання на підставі доктрини обмеженого (функціонального) імунітету. 

5. Доведено, що в регулюванні судових імунітетів держав на основі 

доктрини обмеженого (функціонального) імунітету основне навантаження має 

припадати саме на міжнародно-правові механізми регулювання та уніфікації. За 

їх допомогою мають установлюватися єдині критерії визначення 
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правовідносин, у спорах з яких держави позбавляються імунітетів від 

юрисдикції судових органів інших держав. Тільки за цих умов досягаються 

цілісність, гармонійність та сталість системи регулювання імунітетів держав і 

відновлення режиму взаємності.  

6. У науковий обіг введено поняття процесуального суверенітету 

держав, зміст якого полягає в тому, що лише держава, в особі її компетентних 

органів, має право виконувати на власній території процесуальні дії, пов’язані з 

розглядом цивільних справ, у тому числі справ, які розглядаються іноземними 

судами.  

7. Доведено, що допуск іноземних осіб та органів іноземним держав 

до вчинення ними процесуальних дій, пов’язаних із розглядом цивільної справи 

іноземним судом (транскордонні процесуальні дії) на території іншої держави, 

є формою добровільного обмеження процесуального суверенітету держави на 

засадах взаємності.  

8. Визначено, що міжнародно-правове регулювання процедур 

здійснення транскордонних процесуальних дій у цивільних справах з 

іноземним елементом відбувається у двох напрямах: а) міжнародної судової 

кооперації, у рамках якої відбувається взаємодія органів різних держав з 

приводу передачі та виконання прохань та доручень судових органів однієї 

держави на вчинення процесуальних дій на території іншої держави із 

застосуванням процедур надання міжнародної правової допомоги 

(процесуальні дії здійснюються згідно з процесуальними нормами держави – 

місця виконання таких дій); (б) шляхом допуску органів та осіб іноземної 

держави для здійснення ними процесуальних дій на території іншої держави. 

Остання встановлює умови здійснення таких дій (у цьому випадку 

застосовуються процесуальні норми іноземної держави). 

9. Дано визначення змісту поняття «транскордонні процесуальні дії» у 

цивільних справах з іноземним елементом – це процесуальні дії, що 

виконуються на території однієї держави її судовими органами або особами та 

органами іншої держави в інтересах судового процесу, який відбувається в суді 

іншої держави. 

10. Встановлено, що уніфікація норм, які регулюють здійснення 

транскордонних процесуальних дій альтернативними способами (особливо дій 

з отримання за кордоном доказів) можлива виключно на міжнародно-

правовому рівні. При цьому практика свідчить про фрагментарність такої 

уніфікації та множинність створюваних режимів.  

11. В основу міжнародно-правового регулювання та уніфікації порядку 

й способів виконання транскордонних процесуальних дій за межами держави, 

суд якої розглядає справу, покладено два протилежні доктринальні підходи. 

Перший виходить із визнання абсолютного суверенітету держави у вчиненні 

будь-яких процесуальних дій на її власній території. Другий підхід ґрунтується 

на визнанні екстериторіальності процесуальних повноважень судів, що 

розглядають цивільні справи з іноземним елементом. Такий підхід можна 

вважати визнанням обмеженого процесуального суверенітету держав щодо 
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процесуальних дій, пов’язаних із розглядом іноземними судами цивільних 

справах з іноземним елементом. 

12. Визначено, що загальносвітовими тенденціями міжнародно-

правової уніфікації процедур здійснення транскордонних процесуальних дій 

при розгляді справ з іноземним елементом є поступове спрощення правових 

механізмів міждержавної співпраці у формі надання міжнародної правової 

допомоги та поступове розширення сфери застосування альтернативних 

способів за рахунок збільшення кола органів, яким надається право виконувати 

відповідні процесуальні дії на території іноземної держави, розширення прав 

органів іноземних держав здійснювати процесуальні дії на території інших 

держав та розширення кола осіб, стосовно яких можуть застосовуватися вказані 

дії. 

13. Зроблено висновок про те, що розв’язання на універсальному 

міжнародно-правовому рівні проблеми конфлікту юрисдикцій та 

запровадження ефективного правового механізму визначення належного 

форуму (суду) для вирішення спорів із договірних цивільних та комерційних 

відносин з іноземним елементом і забезпечення виконання судових рішень, 

винесених у цих спорах, лежить у площині регулювання договірної підсудності. 

14. Встановлено, що закріплення на міжнародно-правовому рівні за 

сторонами міжнародних комерційних відносин права обирати суди, визнання за 

угодами сторін про вибір суду виключного характеру та виключної юрисдикції 

обраних сторонами судів, забезпечення виконання цих угод за допомогою 

процедур відводу не обраного сторонами суду з непідсудності та виконання 

рішень обраних сторонами судів, переводить питання «визначення належного 

форуму» з площини регулювання нормами публічного права (національного 

або міжнародного) в площину приватноправового договору. Інститут 

договірної підсудності має багато спільних рис із міжнародним комерційним 

арбітражем. 

15. Розв’язання проблеми визначення підсудності спорів з іноземним 

елементом на регіональному рівні (ЄС, СНД, ОАД) відбувається шляхом 

закріплення колізійних прив’язок в уніфікованих міжнародно-правових нормах.  

16. Встановлено, що сучасна тенденція в регулюванні міжнародного 

комерційного арбітражу полягає у відносному зменшенні ролі міжнародного 

договору і збільшенні ролі національного закону, прийнятого на основі 

Типового закону ЮНСІТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж. 

17. Обґрунтовано необхідність приєднання України до Гаазьких 

Конвенцій про міжнародний доступ до правосуддя 1980 р. та про угоди щодо 

вибору суду 2005 р., Конвенції ООН про юрисдикційні імунітети держав та 

їхньої власності 2004 р. 

 удосконалено: 

 положення про суттєві відмінності у правових засадах, методах і 

формах міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу та 

інших сфер міжнародного приватного права. Такі відмінності зумовлені 

природою та характером відносин, що є предметом їх регулювання; 
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 положення про те, що рушієм процесів уніфікації міжнародного 

цивільного процесу є процеси глобалізації, центральне місце в якому посідають 

питання прав людини; 

 положення про те, що наближення права України до світових 

стандартів цивільного судочинства та захисту прав людини неможливе без її 

участі у широко визнаних міжнародних конвенціях із питань міжнародного 

цивільного процесу; 

 правові підходи до договірної підсудності у справах з іноземним 

елементом як до способу наділення обраного сторонами суду виключною 

юрисдикцією та розв’язання проблеми підсудності на рівні суб’єктів 

приватноправових відносин.  

набули подальшого розвитку: 

 доктрина обмеженого імунітету держав у тому, що випадки, коли 

держава не може посилатися на власні імунітети, пов’язані не стільки з 

характером відносин, з яких виник спір (комерційний характер), скільки з 

характером самих справ, що, як правило, належать до виключної юрисдикції та 

мають тісний зв’язок із правопорядком держави-суду;  

 вчення про доступ до правосуддя в цивільних справах з іноземним 

елементом, а саме: рівний доступ до правосуддя має забезпечуватися на 

міжнародно-правовому рівні шляхом запровадження правових механізмів 

міждержавної співпраці у сфері надання іноземцям рівного доступу до 

отримання ними безоплатної правової допомоги на умовах, не гірших, ніж 

резиденти держави, суд якої розглядає справу.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів роботи. 

Основні положення роботи можуть бути використані у навчальному процесі у 

вищих навчальних закладах під час розроблення навчальних посібників, 

підручників та методичних матеріалів, а також викладання дисциплін 

«Міжнародне приватне право», «Міжнародний цивільний процес», 

«Міжнародний комерційний арбітраж», «Актуальні проблеми міжнародного 

приватного права».  

Положення дисертації можуть використовуватися в роботі відповідних 

профільних комітетів Верховної Ради України при розробленні 

законопроектів із приводу імплементації положень міжнародних договорів з 

питань міжнародного цивільного процесу, до яких Україна може приєднатися 

найближчим часом; у діяльності органів державної влади, зокрема 

Міністерства юстиції України й Міністерства закордонних справ України, під 

час проведення переговорів з Європейським Союзом щодо питань юрисдикції 

та виконання судових рішень; у практиці судів при розгляді справ з іноземним 

елементом, у тому числі справ про визнання та виконання в Україні іноземних 

судових та арбітражних рішень; у практиці міжнародних комерційних 

арбітражів тощо.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою, в якій висвітлені власні ідеї та розробки автора, що дали можливість 

розв’язати поставлені завдання. Робота містить теоретичні та методичні 
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положення і висновки, сформульовані дисертантом особисто. Використані в 

дисертації ідеї, теорії чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і 

наводилися лише для підкріплення ідей дисертанта. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення і висновки дисертаційної роботи обговорювалися на засіданні 

кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імен Тараса Шевченка. 

Положення дисертації автор використовував у навчальному процесі з 

дисциплін «Міжнародне приватне право», «Міжнародний цивільний процес», 

«Міжнародний комерційний арбітраж», «Актуальні проблеми міжнародного 

приватного права». 

Окремі теоретичні положення та практичні висновки дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на міжнародних, всеукраїнських 

та інших науково-практичних конференціях, круглих столах, зокрема на V 

міжнародний науковий конференції «Система права Российской Федерации: 

проблемы теории и практики» (м. Москва, РФ, 19-20 квітня 2010 р., тези 

опубліковано); круглому столі «Міжнародний арбітраж в Україні та світі: 

доктрина і практика» (м. Київ, 9 грудня 2010 р., тези опубліковано); 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної 

юридичної науки» (м. Харків, 11-12 червня 2011 р., тези опубліковано); 

міжнародній науково-практичній конференції «Особливості розвитку 

публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 29-30 вересня 2011 р., 

тези опубліковано); міжнародній науково-практичній конференції 

«Реформування національного та міжнародного права: перспективи та 

сьогодення» (м. Одеса, 29-30 вересня 2011 р., тези опубліковано); міжнародній 

науково-практичній конференції «Законність і правопорядок: механізми 

забезпечення» (м. Харків, 11-12 травня 2012 р., тези опубліковано); 

міжнародній науково-практичній конференції «Сутність та значення впливу 

законодавства на розвиток суспільних відносин» (м. Одеса, 18-19 травня 2012 

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

«Юриспруденція: актуальні проблеми теорії та практики» (м. Львів, 5-6 жовтня 

2012 р., тези опубліковано).  

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображені в 39 публікаціях, у тому числі в індивідуальній монографії, 26 

наукових статтях у фахових виданнях, 8 тезах доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Мета, завдання та предмет дослідження 

визначили його структуру. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, 

висновків та переліку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

становить 462 сторінок, включно зі списком використаних джерел, що налічує 

762 найменування і становить 82 сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації; представлено аналіз 

стану дослідження теми дисертації; показано зв’язок роботи з науковими 

програмами, планами і темами; визначено мету і завдання дослідження, його 

об’єкт та предмет; охарактеризовано використані методи дослідження; 

сформульовано наукову новизну одержаних результатів та розкрито їх 

практичне значення; надано інформацію про апробацію результатів дисертації 

та публікації на тему дослідження, його структуру та обсяг. 

У першому розділі «Правове становище іноземних осіб у 

міжнародному цивільному процесі. Міжнародно-правове регулювання та 

уніфікація окремих питань доступу іноземців до правосуддя в цивільних 

справах та судових імунітетів держав», який складається з трьох підрозділів, 

в яких розглянуті особливості процесуального становища іноземних фізичних, 

юридичних осіб та іноземних держав у цивільному процесі, підходи, покладені 

в основу міжнародно-правового регулювання процесуально-правового 

становища іноземних осіб та іноземних держав, яке відбувається на 

універсальному, регіональному та двосторонньому рівнях, сучасний стан, 

тенденції та перспективи такого регулювання. 

У підрозділі 1.1 «Інститут cautio judicatum solvi та процесуальне становище 

сторін у цивільних справах з іноземним елементом» розглядаються підходи до 

міжнародно-правового регулювання та уніфікації відомого національному 

праву багатьох держав процесуального інституту cautio judicatum solvi, метою 

якого є захист прав національних осіб, котрі виступають як відповідачі у 

справах за участю іноземців, на стягнення судових витрат з іноземних осіб.  

Автором досліджені передумови та доктринальні підходи, покладені в 

основу регулювання вказаного інституту на універсальному та регіональному 

міжнародно-правовому рівнях, здійснено порівняльно-правовий аналіз 

механізмів такого регулювання, виявлено закономірності, особливості та 

тенденції такого регулювання та уніфікації. Встановлено, що найбільш 

ефективним та збалансованим методом міжнародно-правового регулювання 

вказаного інституту, який використано міжнародними конвенціями 

універсального характеру, є заборона застосування судами держав-учасниць 

національних норм, що регулюють цей інститут щодо осіб, які належать до 

інших держав – учасниць повідних міжнародних договорів, з одночасним 

запровадженням «компенсаторних» процесуальних механізмів – спрощених 

процедур виконання іноземних судових рішень стосовно відшкодування 

судових витрат.  

Встановлено, що концептуальною основою такого методу регулювання є 

визначення характеру цього процесуального інституту як дискримінаційного 

щодо іноземців-позивачів, визнання доцільності заборони його застосування 

судами держав-учасниць та закріплення балансу прав та інтересів національних 

осіб-відповідачів й іноземців-позивачів при розгляді цивільних справ.  
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З’ясовано, що правовим наслідком такого підходу до міжнародно-

правового регулювання цього інституту є усунення однієї з перешкод у наданні 

іноземцям, які виступають позивачами у цивільних справах з іноземним 

елементом, національного режиму регулювання їхнього процесуально-

правового становища та доступу до правосуддя у таких справах. 

У підрозділі 1.2 «Міжнародно-правове регулювання міжнародного 

співробітництва та уніфікація процедур надання іноземцям безоплатної 

правової допомоги при розгляді цивільних справах з іноземним елементом» 

розглядаються такі аспекти міжнародно-правового регулювання 

процесуального становища іноземців в цивільному процесі, як надання 

іноземцям національного режиму в доступі до безоплатної правової допомоги 

та звільненні від сплати мита. 

Визначено, що наявна відмінність, не тільки в національно-правовому 

регулюванні вказаних питань, а й у концептуальних засадах правового 

регулювання «права бідності» у цивільних справах, прийнятих у різних 

державах, настільки велика, що не дає змоги ставити питання про встановлення 

на міжнародно-правовому рівні уніфікованих умов, правил та стандартів 

надання безоплатної правової допомоги у цивільних справах, значно звужуючи 

поле для уніфікації та залишаючи поза її сферою національні системи надання 

безоплатної правової допомоги у цивільних справах.  

З’ясовано, що головним підходом у міжнародно-правовому регулюванні 

питань надання безоплатної правової допомоги у справах з іноземним 

елементом є закріплення принципу національного режиму для іноземців і 

регулювання порядку взаємодії між органами різних держав із метою створення 

необхідних умов для отримання іноземцями цього режиму. 

Встановлено, що предметом міжнародно-правового регулювання на 

універсальному рівні є переважно міждержавне співробітництво з метою 

сприяння нужденним особам, які належать до однієї держави, в отриманні ними 

доступу до безоплатної правової допомоги при розгляді цивільних справ в 

інший державі на умовах, передбачених для національних осіб (забезпечення 

надання національного режиму для іноземців), і мінімальна уніфікація норм, 

що безпосередньо регулюють надання безоплатної правової допомоги. 

Визначено тенденції міжнародно-правової уніфікації міждержавного 

співробітництва, які полягають у поступовому поширенні уніфікації на форми, 

методи та юридико-техничні умови такого співробітництва з одночасним 

збереженням мінімального «уніфікаційного» втручання в національне право й 

принципу lex fori як основного підходу до регулювання з наданням іноземцям 

національного режиму в цих питаннях.  

На регіональному рівні, насамперед в рамках Європейського Союзу, 

акценти в регулюванні та уніфікації змінено в бік більшої уніфікації окремих 

аспектів процедур надання безоплатної правової допомоги у транскордонних 

справах в напрямі створення уніфікованих правил і стандартів надання 

безоплатної правової допомоги у транскордонних цивільних справах, з 

одночасним розширенням обов’язків, які покладаються на органи держав-
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членів щодо сприяння нужденним особам у доступі до безоплатної правової 

допомоги у таких справах на території всіх держав-членів. 

У підрозділі 1.3 «Особливості правового становища іноземної держави 

як учасниці цивільного процесу» розглянуті доктринальні положення, покладені 

в основу як національно-правового, так і міжнародно-правового регулювання 

правового становища іноземної держави як учасниці цивільного процесу, 

судових (юрисдикційних) імунітетів, які надаються іноземним державам, 

надано характеристику сучасного стану системи регулювання судових 

імунітетів держав, визначено тенденції та перспективи трансформації цієї 

системи.  

Встановлено, що ця система перебуває в перехідному стані від такої, що 

була побудована виключно на основі доктрини абсолютного імунітету держав і 

складалася з норм національного права та звичайних норм міжнародного права, 

до системи, яка буде побудована суто на основі доктрини обмеженого або 

функціонального імунітету. Визначено, що сучасний, перехідний стан системи 

регулювання судових імунітетів держав характеризується різнорідністю чинних 

режимів регулювання, відсутністю режиму взаємності та порушенням 

принципу рівноправності держав. 

З’ясовано, що система, побудована на доктрині абсолютного імунітету 

держав, регулюється звичайними нормами міжнародного права й нормами 

національного права та судової практики окремих держав і не потребує 

«додаткового» міжнародно-правового регулювання. Ця система 

характеризувалася цілісністю й забезпечувала режим взаємності та принцип 

рівності держав у питаннях судового імунітету держав. Основу майбутньої 

системи, що формується, мають становити універсальні та/або регіональні 

міжнародні конвенції, якими закріплюватимуться єдині уніфіковані підходи до 

регулювання цього інституту, що ґрунтуватимуться на доктрині обмеженого 

(функціонального) імунітету держав, буде визначено чіткі критерії 

встановлення меж, за якими держави не матимуть імунітетів, врегульовано всі, 

а не тільки юрисдикційні складові імунітетів. Роль та значення міжнародно-

правових інструментів регулювання в системі, створеній на підставі доктрини 

обмеженого (функціонального) імунітету, зростатимуть, бо лише ці 

інструменти зможуть забезпечити цілісність та однорідність системи 

регулювання та поновити режим взаємності й рівності держав у питаннях 

судових імунітетів.  

У другому розділі «Міжнародно-правова уніфікація в сфері 

регулювання процедур вручення за кордоном судових документів у 

цивільних та комерційних справах», який складається з чотирьох підрозділів, 

досліджуються процеси у сфері міжнародно-правової уніфікації процедур 

здійснення транскордонних процесуальних дій, зокрема, вручення за кордоном 

судових і позасудових документів при розгляді цивільних справ з іноземним 

елементом. 

У підрозділі 2.1 «Міжнародна судова кооперація як форма міжнародного 

співробітництва у сфері цивільного судочинства у справах з іноземним 
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елементом» розглядаються чинники, що зумовлюють необхідність 

міжнародного співробітництва держав у питаннях забезпечення належних умов 

розгляду цивільних справ з іноземним елементом, правові та доктринальні 

передумови необхідності міжнародно-правового регулювання співробітництва 

між державами та їх органами під час виконання транскордонних 

процесуальних дій.  

Визначено, що мета такого співробітництва полягає у запровадженні 

міжнародно-правового механізму взаємодії між органами різних держав, який 

би забезпечував сучасні потреби у здійсненні процесуальних дій за межами 

держави, суд якої розглядає справу з іноземним елементом.  

Встановлено, що правовими передумовами міжнародного 

співробітництва та його міжнародно-правового регулювання у сфері здійснення 

транскордонних процесуальних дій є суто національний та територіально 

обмежений характер судових систем, публічно-правовий характер 

процесуальних дій з вручення судових документів та отримання доказів, 

територіальний суверенітет держав у сфері здійснення правосуддя та вчинення 

процесуальних дій.  

Визначено особливість міжнародно-правової уніфікації цієї складової 

міжнародного цивільного процесу, яка полягає в тому, що її предметом є: (і) 

форми, способи та процедури взаємодії органів різних держав при застосуванні 

механізмів міжнародної правової допомоги під час розгляду цивільних справ у 

здійсненні процесуальних дій з вручення судових документів та отримання 

доказів і (іі) підстави, порядок та умови допуску іноземних органів та осіб до 

вчинення відповідних процесуальних дій на території певної держави. 

Регулювання самих процедур здійснення вказаних дій відбувається за законом 

держави, органи якої здійснюватимуть такі дії.  

У підрозділі 2.2 «Міжнародно-правове регулювання та уніфікація 

процедур надання міжнародної правової допомоги при врученні за кордоном 

судових документів» досліджуються природа міжнародної правової допомоги, 

яка надається при розгляді цивільних справ з іноземним елементом, 

визначаються її зміст та особливості національно-правового регулювання, 

розглядаються підходи до визначення поняття «міжнародна правова допомога» 

та її місця в міжнародному цивільному процесі.  

Надано визначення поняття «міжнародна правова допомога» в цивільних 

справах з іноземним елементом. Автором пропонується розглядати її як 

систему відносин, які виникають між суб’єктами права різних держав з приводу 

вирішення цивільних справ з іноземним елементом, які можна поділити на 

декілька груп. Першу групу становлять відносини, що виникають у судовому 

процесі за участю іноземного елемента, який відбувається в суді однієї держави 

і в якому виникла потреба у вчиненні процесуальних дій на території іншої 

держави (врученні судового документа особі, яка перебуває за кордоном, 

отриманні доказів, що знаходяться за кордоном тощо). Другу групу утворюють 

відносини, що виникають між компетентними органами запитуючої та 

запитуваної держав з приводу підготовки, передачі, отримання як прохань про 
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вручення, так і самих судових документів, повернення виконаного прохання 

запитуючий державі для подальшого використання отриманих результатів 

судом, що розглядає справу, або відмова у виконанні тощо. Третю групу 

становлять відносини, що виникають при здійсненні процесуальних дій судом 

або іншим органом запитуваної держави на вимогу (прохання) суду запитуючої 

держави, що розглядає справу, а саме дії з вручення документів. Предметом 

міжнародно-правового регулювання є переважно відносини другої групи і лише 

частково та дуже обмежено відносини першої та другої груп, які регулюються, 

за певними винятками, національним правом: перша група – правом запитуючої 

держави, друга група – правом запитуваної держави.  

Доктринальною основою міжнародної правової допомоги як правового 

механізму здійснення транскордонних процесуальних дій є визнання 

абсолютного суверенітету держави у вчиненні процесуальних дій на власній 

території (принцип абсолютного процесуального суверенітету держави, 

принцип міжнародної ввічливості та взаємності). У зв’язку з цим предметом 

міжнародно-правового регулювання процедур надання міжнародної правової 

допомоги є: (і) встановлення міжнародно-правових зобов’язань держав-

учасниць надавати відповідний рівень правової допомоги при розгляді та 

вирішенні цивільних справ з іноземним елементом; (іі) регулювання та 

уніфікація форм й умов співробітництва між органами різних держав із метою 

забезпечення «комунікації» між ними з приводу передачі судових документів 

для вручення та отримання підтвердження про вручення. 

Встановлено, що в регулюванні процедур надання міжнародної правової 

допомоги спостерігається тенденція «зниження» рівня, на якому відбувається 

взаємодія між органами різних держав-учасниць, – з дипломатичного до 

адміністративного (центральні органи), а також уніфікація багатьох техніко-

юридичних питань, таких як форма та зміст прохання про вручення, 

запровадження єдиного формуляру для прохань про вручення та звітів про 

виконання, вимог до мови складання, підстав для відмови у виконанні тощо.  

У підрозділі 2.3 «Міжнародно-правове регулювання та уніфікація 

альтернативних способів вручення за кордоном судових документів у цивільних 

справах з іноземним елементом» розглянуто підходи до міжнародно-правового 

регулювання альтернативних способів здійснення процесуальних дій за межами 

держави, суд якої розглядає справу з іноземним елементом.  

Автором дано визначення поняття «альтернативні способи здійснення 

транскордонних процесуальних дій», встановлено особливості їх регулювання 

як на національно-правовому, так і на міжнародно-правовому рівнях.  

Виявлено, що вказані способи вручення іноземних судових документів 

ґрунтуються на: а) визнанні екстериторіальності певного кола процесуальних 

повноважень судів, що розглядають цивільні справи з іноземним елементом, і 

б) на визнанні обмеженого процесуального суверенітету держав щодо 

процесуальних дій, пов’язаних із розглядом іноземними судами цивільних 

справах з іноземним елементом.  
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Визначено тенденції в міжнародно-правовому регулюванні 

альтернативних способів вручення за кордоном судових документів, які 

полягають: а) у закріпленні як загальновизнаної міжнародно-правової норми 

права дипломатичних та консульських представників іноземних держав 

здійснювати вручення судових документів громадянам власної держави, які 

перебувають на території держави їх акредитації, за умови незастосування 

примусу; б) поширенні прав дипломатичних і консульських представників 

іноземних держав на вручення судових документів таким категоріям осіб, як 

громадяни держави та громадяни третіх держав, що проживають у державі, на 

території якої вручення має бути здійснено, за умови незастосування примусу; 

в) закріпленні за державами-учасницями права на заборону їх застосування на 

власній території, наслідком чого стали фрагментарна уніфікація, режим 

невзаємності, багатоманітність режимів регулювання вказаних альтернативних 

способів на території різних держав – учасниць одного міжнародно-правового 

акта. 

У підрозділі 2.4 «Міжнародно-правове регулювання процедур захисту 

прав відповідачів від винесення заочного судового рішення та захист їх прав у 

разі винесення заочного судового рішення» розглянуто підходи до міжнародно-

правового регулювання та уніфікації процесуальних прав осіб, що перебувають 

за межами держави, суд якої порушив справу за їхньою участю, у випадках їх 

неповідомлення про судову справу, порушену проти них судом іноземної 

держави, неучасті у розгляді такої справи та винесення судового рішення за їх 

відсутності. 

Визначено, що належне повідомлення осіб, що перебувають за межами 

держави-суду, про судову справу, порушену іноземним судом, треба розглядати 

як складову загальної доктрини доступу до правосуддя у цивільних справах, як 

встановлення певного забезпечення прав усіх осіб незалежно від місця їх 

перебування, на належне та своєчасне повідомлення про судову справу, 

забезпечення в такий спосіб їхнього права на рівний доступ до правосуддя та 

встановлення правових наслідків недотримання або порушення процедур 

передачі чи вручення виклику до суду, передбачених відповідним міжнародним 

договором.  

Між належним врученням особі, що перебуває за кордоном, виклику до 

суду та належним судовим процесом, належним судовим рішенням у справі й 

належним його виконанням встановлюється правовий зв’язок. З’ясовано, що 

національний закон, як правило, регулює цей зв’язок у непрямий спосіб – 

шляхом закріплення спеціальної підстави для відмови у виконанні іноземного 

судового рішення, винесеного за відсутності відповідача, не повідомленого про 

суд у належний спосіб. На міжнародно-правовому рівні регулювання цього 

правового зв’язку здійснюється у прямий спосіб – шляхом закріплення (і) 

обов’язків суду не виносити рішення у справі доти, доки не буде відомо про 

належне повідомлення особи про суд у встановлений відповідним актом спосіб, 

та (іі) обов’язків суду надавати такій особі право на апеляцію винесеного за її 

відсутності рішення поза встановленими законом строками.  
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З’ясовано, що склався консенсус стосовно розподілу сфер регулювання 

вказаних питань між нормами національного права та уніфікованими 

міжнародно-правовими нормами, в основу якого покладено доктрину 

процесуального суверенітету держав. Вказаний консенсус обумовлює предмет 

міжнародно-правового регулювання та уніфікації процедур вручення за 

кордоном судових документів, до якого не входять уніфіковані процесуально-

правові норми, імплементація яких у національне законодавство держав-

учасниць забезпечила б одноманітне регулювання вказаних правовідносин. 

У третьому розділі «Міжнародно-правова уніфікація процедур 

отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах з 

іноземним елементом», який складається з двох підрозділів, досліджуються 

загальносвітові процеси уніфікації цієї складової міжнародного цивільного 

процесу, підходи, покладені в її основу, визначено особливості її предмета, 

характеру та способів міжнародно-правового регулювання.  

У підрозділі 3.1 «Міжнародно-правове регулювання та уніфікація 

процедур отримання за кордоном доказів при розгляді цивільних справ з 

іноземним елементом із застосуванням механізмів міжнародної правової 

допомоги» досліджено правові та доктринальні передумови міжнародно-

правового регулювання та уніфікації процедур отримання доказів за межами 

держави, суд якої розглядає цивільну справу з іноземним елементом, здійснено 

порівняльно-правовий аналіз міжнародних актів, норми яких регулюють 

вказані процедури, визначено особливості, притаманні універсальному та 

регіональним підходам до регулювання.  

Виокремлено дві групи способів здійснення транскордонних 

процесуальних дій, які стали предметом міжнародно-правового регулювання: 1) 

способи, в яких вирішальну (іноді виключну) роль відведено компетентним 

органам держави, на території якої такі дії мають бути вчинені, і застосування 

цих способів можливе лише на підставі процедур міжнародної правової 

допомоги; 2) способи, в яких головну роль відіграють органи чи особи, що 

належать до держави, суд якої розглядає справу. 

Встановлено, що регулювання та уніфікація процедур міжнародної 

правової допомоги під час виконання процедур отримання за кордоном доказів, 

яке відбувається на універсальному міжнародно-правовому рівні (Гаазькі 

конвенції), має багато спільного з регулюванням міжнародної правової 

допомоги при здійсненні процедур вручення судових документів. Обидва види 

регулювання ґрунтуються на однакових доктринальних засадах і мають багато 

спільного у своїх механізмах. Предметом регулювання є: а) способи взаємодії 

між органами задіяних держав із приводу передачі судових доручень, їх 

виконання та передачі виконаного за таким дорученням і пов’язані з цим 

питання, зокрема перелік підстав для відмови у виконанні, вимоги до форм 

тощо; б) певні умови виконання судових доручень, які стосуються спеціальних 

процедур і присутності представників суду та сторін.  

На регіональному урівні спостерігаються різноспрямовані тенденції: в 

СНД (крім Угоди 1992 р.) та ОАД відтворені підходи, запропоновані Гаазькою 
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конвенцією 1970 р., а в ЄС взаємодію між державами в процедурах надання 

міжнародної правової допомоги переведено на рівень судів, що є лише першим 

кроком на шляху до переведення всіх питань надання такої допомоги на рівень 

судів, з одночасною уніфікацією проформ усіх документів, які 

опосередковують цю взаємодію.  

Перехід у взаємовідносинах із надання міжнародної правової допомоги на 

рівень судів держав-членів, який здійснено в ЄС, поглиблена уніфікація 

процедур такої взаємодії вдосконалюють інститут міжнародної правової 

допомоги, роблять його більш ефективним, а процедури швидшими, але 

подальше вдосконалення обмежене принципом «судового суверенітету 

держав», що унеможливлює поширення  юрисдикції судів, які розглядають 

справу з іноземним елементом, у питаннях отримання доказів у цих справах на 

територію всього Європейського Союзу. 

У підрозділі 3.2 «Міжнародно-правове регулювання та уніфікація прямих 

(альтернативних) способів отримання за кордоном доказів у цивільних справах 

з іноземним елементом» здійснено порівняльно-правовий аналіз положень 

міжнародних конвенцій та актів ЄС, предметом регулювання яких є 

альтернативні способи отримання за кордоном доказів у цивільних справах. 

Визначено вирішальну роль, яку відіграла Гаазька конвенція 1970 р. у 

створенні універсальних міжнародно-правових механізмів застосування 

альтернативних (прямих) способів отримання доказів з кордоном, побудованих 

на визнанні екстериторіальності процесуальних повноважень судів, що 

розглядають справи з іноземним елементом, та визнанні за органами держави, 

суд якої розглядає справу, права виконувати процесуальні дії на території 

інших держав в інтересах вказаного судового провадження.  

Встановлено, що загальною тенденцією міжнародно-правового 

регулюванні альтернативних способів отримання за кордоном доказів є 

розширення кола осіб, на яке такі права поширюються (від виключно громадян 

запитуючої держави, які проживають на території іншої держави, до всіх осіб, 

що перебувають на території цієї держави). На універсальному рівні 

відбуваються також: а) розширення кола органів, яким надається право 

здійснювати відповідні процесуальні дії на території іноземної держави 

(комісіонери); б) поширення прав дипломатичних та консульських 

представників, комісіонерів, що належать до іноземних держав, здійснювати 

процесуальні дії на території інших держав. Особливість регулювання на 

регіональному рівні, насамперед в ЄС, полягає в тому, що акцент зроблено: (і) 

на розширенні прав судів та уповноважених ними здійснювати процесуальні дії 

на території іншої держав-членів і (іі) виключенні з цього процесу 

дипломатичних та консульських представників; в) надання державам-

учасницям права забороняти, давати дозвіл та встановлювати умови 

застосування кожного з альтернативних способів на їхній території. Загальним 

у двох підходах є збереження за державами-учасницями прав на 

незастосування, обмежене застосування, або встановлення умов такого 

застосування цих способів, наслідком чого стали «фрагментарність» уніфікації, 
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багатоманітність режимів регулювання в рамках одного міжнародно-правового 

договору та режим невзаємності.  

Це свідчить про боротьбу двох тенденцій: до «відкриття» території 

держав для вчинення іноземними суб’єктами публічного, а в подальшому і 

приватного права процесуальних дій, пов’язаних зі справою, яку розглядає 

іноземний суд, та до обмеження свободи дій вказаних суб’єктів і збереження як 

головного способу здійснення транскордонних процесуальних дій процедур 

міжнародної правової допомоги. 

У четвертому розділі «Підсудність справ, що виникають з 

приватноправових відносин з іноземним елементом – тенденції 

міжнародно-правового регулювання та уніфікації», що складається з трьох 

підрозділів, досліджуються доктринальні підходи та особливості міжнародно-

правового регулювання питань підсудності цивільних і комерційних справ з 

іноземним елементом. 

У підрозділі 4.1 «Підсудність справ з іноземним елементом як предмет 

міжнародно-правового регулювання та уніфікації» розглядаються передумови 

необхідності міжнародно-правового регулювання та уніфікації норм, що 

регулюють підсудність цивільних справ з іноземним елементом, 

співвідношення, взаємозв’язок, особливості регулювання та уніфікації норм, що 

регулюють підсудність цих справ. 

Визначено, що на відміну від міжнародно-правового регулювання 

процедур здійснення транскордонних процесуальних дій, мета якого полягає у 

створенні міжнародно-правових механізмів забезпечення виконання таких дій 

(міжнародна правова допомога чи прямі способи), регулювання міжнародної 

підсудності має на меті розв’язання проблеми підсудності справ з іноземним 

елементом та усунення потенційного конфлікту юрисдикцій у таких справах. 

Ця мета досягається: або (а) шляхом встановлення уніфікованих міжнародно-

правових норм, які містять прив’язки, за допомогою яких мають вирішуватися 

питання підсудності таких справ судам держав-учасниць, які впроваджують 

нові або замінюють чинні в національному праві держав-учасниць норми, що 

регулюють міжнародну підсудність; або (б) шляхом визнання за сторонами 

спірних правовідносин права обирати суд(и) певної держави, які матимуть 

виключну юрисдикцію до певного спору. 

Якщо предметом регулювання процедур вчинення транскордонних 

процесуальних дій у цивільних справах з іноземним елементом є переважно 

форми міждержавного співробітництва, а об’єктом уніфікації − процедури та 

форми такого співробітництва без суттєвого «втручання» в національне право 

держав-учасниць, то щодо підсудності справ з іноземним елементом об’єкт 

уніфікації становлять процесуально-правові норми, які визначають підсудність 

справ, і, зважаючи на величезну різноманітність у національно-правовому 

регулюванні питань підсудності, зокрема міжнародної, ця сфера є найбільш 

складною для врегулювання та уніфікації з усіх, що належать до міжнародного 

цивільного процесу. 
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У підрозділі 4.2 «Договірна підсудність у справах з іноземним елементом 

– підходи до міжнародно-правового регулювання та уніфікації» розглядається 

генезис підходів до регулювання міжнародної договірної підсудності, що 

відбувається як на універсальному рівні (Гаазька конференція з міжнародного 

приватного права), так і на регіональному й двосторонньому рівнях.  

Виявлено особливості універсального та регіонального підходів до 

регулювання договірної підсудності у справах з іноземним елементом. 

Встановлено, що базовими принципами, покладеними в основу 

міжнародно-правого регулювання договірної підсудності на універсальному 

рівні, є: (і) виключний характер угод про вибір суду, з яким пов’язана виключна 

юрисдикція обраного сторонами суду; (іі) обов’язок, який покладається на всі 

інші, не обрані сторонами суди держав-учасниць, визнавати себе не 

компетентними як механізм забезпечення виключної юрисдикції обраного суду; 

(ііі) визнання свободи волі сторін незалежно від їх належності до держав-

учасниць, обирати суд(и) будь-якої держави попри наявність будь-якого 

правового зв’язку з такою державою; (іv) відмова від регулювання на 

міжнародно-правовому рівні права осіб укладати угоди про вибір суду на 

кшталт того, як це здійснено стосовно права сторін укладати арбітражні угоди; 

(v) відмова від регулювання питань співвідношення між виключною 

підсудністю, яка регулюється національним правом окремих держав, та 

свободою сторін укладати угоди про вибір суду.  

На регіональному рівні акценти в регулюванні робляться на: (і) 

визначенні права осіб, що належать до держав-учасниць, укладати угоди про 

вибір суду стосовно певного кола спірних правовідносин; (іі) обмеження сфери 

застосування договірної підсудності, питаннями, що не входять до предмета 

виключної підсудності; (ііі) поширення договірної підсудності на значно більше 

коло правовідносин з іноземним елементом.  

Принципова відмінність у регулюванні договірної підсудності, яке 

відбувається на регіональному та універсальному рівнях, полягає в тому, що в 

основу визначення сфери застосування універсальних конвенцій покладено 

критерій місцезнаходження обраного сторонами суду, а в основу регіональних 

конвенцій − два критерії: належність сторін угоди про вибір суду до держав-

учасниць і належність обраного сторонами суду до однієї з держав-учасниць.  

Визначено, що широке застосування свободи волі сторін для визначення 

підсудності спорів, які виникають із цивільних і комерційних відносин з 

іноземним елементом, закріплення виключного характеру юрисдикції обраного 

суду є складовою загальної тенденції сучасності, що полягає в розширенні 

сфери застосування принципів свободи договору, свободи волі сторін у виборі 

матеріального права, яке має застосовуватися, свободи волі сторін у виборі 

суду, який матиме виключну юрисдикцію щодо спорів між сторонами цих 

відносин, і, відповідно, у виборі процесуального права.  

У підрозділі 4.3 «Підходи до регулювання міжнародної підсудності в 

рамках регіональних міжнародних організацій та на двосторонньому рівні» 

розглядаються досвід і тенденції регулювання та уніфікації норм, що 
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визначають міжнародну підсудність цивільних і комерційних справ, у межах 

регіональних організацій, зокрема ЄЕС, ЄАВТ, ЄС, а також СНД й ОАД.  

Досліджено еволюцію підходів до регулювання питань підсудності в ЄЕС 

та ЄС від Брюссельської конвенція 1968 р. до Регламенту ЄС 1215/2012, а 

також підходів до регулювання, покладених в основу актів уніфікації в СНД та 

ОАД та двосторонніх договорів про правову допомогу, укладених Україною.   

На відміну від універсального рівня, на якому відбувається регулювання 

переважно договірної підсудності, на регіональному рівні, особливо в рамках 

ЄЕС, ЄС та СНД, предметом регулювання є різні види міжнародної підсудності 

(загальна, спеціальна, альтернативна, виключна та договірна), що стосується 

широкого кола цивільних і комерційних правовідносин з іноземним елементом.  

Регулювання відбувається шліхом закріплення уніфікованих міжнародно-

правових норм, що містять критерії, за якими визначається держава, суди якої 

матимуть юрисдикцію розглядати спори з відповідних правовідносин. Всі чинні 

міжнародні конвенції з питань міжнародної підсудності укладені між 

державами, право яких, за певними винятками, належить до сім’ї цивільного 

права, що обумовлює й підходи покладені в основу регулювання. 

Визначено підхід, покладений в основу регулювання всіх регіональних 

міжнародних конвенцій з питань міжнародної підсудності. Він полягає у 

встановленні одного з критеріїв як основного (місцезнаходження відповідача) 

та групи інших (спеціальних) критеріїв, за якими визначається виключна 

підсудність (зв’язок предмета або об’єкта спору з певною державою), 

альтернативна та спеціальна підсудність (характер чи суб’єктний склад 

правовідносин). Угода про вибір суду (договірна підсудність) може також 

розглядатись як другий основний критерій. Основний критерій застосовується 

лише тоді, коли немає підстав використовувати спеціальні критерії.  

Особливостями в регулюванні кожною окремою конвенцією є перелік 

справ, віднесених до виключної підсудності, набір та характер критеріїв для 

визначення спеціальної й альтернативної підсудності, співвідношення між 

договірною та виключною підсудність тощо. 

Встановлено, що закріплений підхід до визначення підсудності справ, які 

виникають із відносин з іноземним елементом, не «гарантує» уникнення 

конфлікту юрисдикцій, у зв’язку з чим кожна конвенція та акт закріплюють 

принцип lis alibi pendens, за допомогою якого мають розв’язуватися можливі 

проблеми.  

У п’ятому розділі «Міжнародно-правове регулювання та уніфікація 

інститут визнання та виконання рішень іноземних судів у 

приватноправових справах з іноземним елементом», що складається з 

чотирьох підрозділів, розглядаються доктринальні підходи, покладені в основу 

національно-правового та міжнародно-правового регулювання інституту 

визнання й виконання іноземних судових рішень у цивільних справах, 

визначаються закономірності, особливості та тенденції такого регулювання. 

У підрозділі 5.1 «Інститут визнання та виконання рішень іноземних судів 

у міжнародному цивільному процесі» дано загальне визначення вказаного 
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інституту, його місця в міжнародному цивільному процесі та значення в 

системі правового регулювання відносин з іноземним елементом, доктринальні 

підходи до його регулювання, особливості національно-правового 

регулювання, правові передумови необхідності його міжнародно-правової 

уніфікації та її межі. 

Виявлено значну різноманітність у ставленні до ролі міжнародного 

договору й у регулюванні інституту визнання та виконання іноземних судових 

рішень у цілому, і як способу забезпечення взаємності, й, власне, до самої 

взаємності як умови допуску іноземних судових рішень до виконання.  

Встановлено, що наявні відмінності у ставленні до ролі міжнародних 

договорів у регулюванні інституту визнання та виконання іноземних судових 

рішень зумовлюють інтенсивність процесів міжнародно-правового 

регулювання вказаного інституту. Основною формою міжнародно-правового 

регулювання є «подвійні», або комплексні, міжнародні конвенції, які 

регулюють і питання підсудності, і питання виконання судових рішень. При 

цьому регулювання останніх має підпорядкований характер і є похідним від 

регулювання питань підсудності.  

Визначено домінуючий підхід у регулюванні інституту визнання та 

виконання рішень іноземних судів, закріплений у переважній більшості 

міжнародних конвенцій. Він складається з таких елементів: а) для виконання на 

території певної держави іноземне судове рішення має отримати дозвіл (бути 

визнане таким, що підлягає виконанню) за результатами спеціальної судової 

процедури в такий державі (екзекватур); б) процедура розгляду справ про 

надання дозволу на виконання рішення іноземного суду регулюється виключно 

національним законом держави, на території якої виконання запитується, і ця 

процедура не є предметом міжнародно-правового регулювання та уніфікації. 

Головними складовими предмета міжнародно-правового регулювання цього 

інституту є: (і) перелік умов, яким має відповідати судове рішення (суд, що 

ухвалив рішення, мав належну юрисдикцію, відсутність конкуруючого 

рішення, належне повідомлення сторони, що не була присутня під час розгляду 

справи тощо), і (іі) перелік підстав, за наявності однієї з яких у виконанні 

рішення може бути відмовлено. Виняток із цього загального підходу становить 

лише право ЄС, предметом регулювання якого є й уніфікація деяких складових 

саме процедури отримання екзекватур.  

У підрозділі 5.2 «Регулювання та уніфікація інституту визнання та 

виконання іноземних судових рішень конвенціями, прийнятими в рамках 

Гаазької конференції з міжнародного приватного права» визначено загальні 

підходи в регулюванні інституту визнання та виконання іноземних судових 

рішень Гаазькими конвенціями, присвяченими регламентуванню питань 

підсудності та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах.  

Розглянуті в Розділі IV роботи Гаазькі конвенції є комплексними, 

«подвійними» конвенціями та регулюють разом із питаннями підсудності, 

переважно договірної, питання визнання й виконання рішень обраних 

сторонами судів. Предмет міжнародно-правового регулювання інституту 
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визнання та виконання іноземних судових рішень у контексті регулювання 

договірної підсудності має як спільні риси з регулюванням цього інституту в 

рамках регулювання загальної підсудності, так і особливості, пов'язані з цим 

видом підсудності. До таких особливостей належить регулювання питань 

дійсності угод про вибір суду, визначення права, що має застосовуватися до 

них, права сторін укладати такі угоди тощо.  

У підрозділі 5.3 «Досвід уніфікації та регулювання процедур визнання та 

виконання іноземних судових рішень у рамках Європейського Союзу» 

досліджено генезис підходів, покладених в основу регулювання інституту 

визнання та виконання іноземних судових рішень в ЄЕС та ЄС, починаючи з 

першої редакції Брюссельської конвенції 1968 р. і закінчуючи останніми 

змінами, відображеними в Регламенті ЄС 1215/2012. Особливу увагу приділено 

розгляду пропозицій під час багаторічної підготовчої роботи, спрямованої на 

реформування процедур регулювання інституту виконання судових рішень у 

рамках ЄС, яке відбулося наприкінці 2012 р. з ухваленням нової редакції 

Регламенту ЄС 44/2001 (1215/2012) із питань юрисдикції та виконання судових 

рішень у цивільних та комерційних справах.  

Визначено, що в основу міжнародно-правового регулювання процедур 

визнання та виконання іноземних судових рішень в ЄЕС спочатку (перша 

редакція Брюссельської конвенції 1968 р.) було покладено підхід, який домінує 

у всіх інших актах міжнародної уніфікації: а) процедура розгляду справ про 

надання дозволу на виконання рішення іноземного суду регулюється виключно 

національним законом держави, на території якої виконання такого судового 

рішення запитується, і ця процедура не є предметом міжнародно-правового 

регулювання та уніфікації; б) для виконання на території певної держави 

іноземне судове рішення має отримати дозвіл на виконання (бути визнаним 

таким, що підлягає виконанню) відповідно до спеціальної судової процедури 

(екзекватура); в) визначені умови, яким має відповідати судове рішення; г) 

встановлено, як правило, вичерпний перелік підстав, за наявності однієї з яких 

у виконанні судового рішення може бути відмовлено компетентною владою 

держави місця виконання. 

Перші дві складові цього підходу зазнавали поступових і суттєвих змін, 

які полягали у встановленні єдиних (уніфікованих) у рамках ЄС процедур 

надання екзекватури в державах – членах ЄС за допомогою такого інструменту, 

як Регламент ЄС, у напрямі поступового скасування самої екзекватури. 

Визначено, що сучасний стан регулювання (Регламент ЄС 1215) виявився 

значно консервативнішим, ніж підходи, запропоновані Європейською 

Комісією, що, на думку автора, свідчить про намагання держав-членів зберегти 

певні «фільтри», або контроль, для допуску на власну територію іноземних 

судових рішень, попри задекларовану мету реформування створення єдиного 

простору для вільного обігу судових рішень. Розглянута трансформація 

підходів до регулювання інституту виконання іноземних судових рішень стала 

можливою внаслідок зміни природи ЄЕС та виникнення на його основі ЄС і 

заміни внаслідок цього міжнародно-правового способу регулювання на акти 
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права Союзу, норми яких мають пряму дію, й запровадження в ЄС декількох 

програм, метою яких є створення «додаткових» свобод ЄС, зокрема «вільного 

обігу судових рішень». 

У підрозділі 5.4 «Особливості міжнародно-правового регулювання та 

уніфікації процедур визнання та виконання іноземних судових рішень у 

міжнародних договорах за участю України» розглянуто підходи, покладені в 

основу регулювання інституту визнання та виконання іноземних судових 

рішень у цивільних справах конвенціями СНД та двосторонніми договорами 

про правову допомогу за участю України. 

 Встановлено, що, по-перше, не можна говорити про застосування з боку 

нашої держави єдиного підходу в цьому питанні при укладанні відповідних 

договорів, хоча достатня їх кількість все-таки має досить багато спільного в 

регулюванні вказаного інституту; по-друге, наявність досить великого 

розмаїття в регулюванні вказаних питань не сприяє уніфікації; по-третє, 

залежність переліку підстав для відмови у визнанні та виконанні від змісту 

самого договору, зокрема від наявності в ньому норм, що регулюють питання 

підсудності справ, виводить на перший план у регулюванні цих питань 

національний закон та ставить у залежність надання дозволу на виконання від 

відсутності суперечності з виключною підсудністю держави, де виконання 

запитується. Все це свідчить про перехідний характер стану справ у 

регулюванні процедур визнання та виконання судових рішень на рівні 

двосторонніх договорів про правову допомогу, наслідком чого є вказане 

розмаїття. Таке становище свідчить про необхідність розроблення єдиного 

(уніфікованого) підходу до регулювання вказаних питань у договорах про 

правову допомогу, який міг би стати доктринальною основою для майбутніх 

переговорів із приводу укладання договорів про правову допомогу в цивільних 

справах з іншими державами. 

У шостому розділі «Міжнародно-правове регулювання та уніфікація 

міжнародного комерційного арбітражу», який складається з чотирьох 

підрозділів, розглядаються підходи та тенденції міжнародно-правового 

регулювання та уніфікації міжнародного комерційного арбітражу на 

регіональному та універсальному рівнях.  

У підрозділі 6.1 «Міжнародний комерційний арбітраж як об’єкт 

міжнародно-правової уніфікації» здійснено загальний огляд: а) процесів 

міжнародно-правової уніфікації міжнародного комерційного арбітражу, які 

відбувалися протягом останнього століття; б) стану досліджень питань 

міжнародного комерційного арбітражу як вітчизняними, так і іноземними 

вченими. Проаналізовано генезис підходів, покладених в основу міжнародно-

правового регулювання та уніфікації таких складових міжнародного 

комерційного арбітражу, як арбітражна угода, відвід державного суду з 

непідсудності, який тісно пов’язаний з наявністю та дійсністю арбітражної 

угоди, та визнання і виконання іноземних арбітражних рішень, різними 

міжнародними конвенціями, починаючи з Протоколу про арбітражні 
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застереження 1923 р. та закінчуючи Арабською конвенцією про комерційний 

арбітраж 1987 р. (протягом практично всього XX сторіччя).    

У підрозділі 6.2 «Процеси та результати міжнародно-правової уніфікації 

міжнародного комерційного арбітражу, яка відбувалась під егідою Ліги Націй 

у 20-ті роки XX століття» досліджено перші багатосторонні акти міжнародно-

правової уніфікації комерційного арбітражу, прийняті під егідою Ліги Націй, 

виявлено особливості підходів у регулюванні цими актами різних складових 

арбітражу, зокрема процедур визнання та виконання іноземних арбітражних 

рішень, визначено недоліки таких підходів, головними з яких стали значний та 

невичерпний перелік підстав для відмови у виконанні, незакріплення 

презумпції обов’язковості арбітражного рішення, покладення тягаря доведення 

відповідності арбітражного рішення вимогам на сторону, на користь якої 

рішення винесено, що в цілому негативно впливало на правове становище цих 

осіб, значно ускладнювало процедури отримання арбітражними рішеннями 

екзекватур та фактично забезпечувало захист прав осіб, проти яких арбітражні 

рішення ухвалювалися. Встановлено, що вказаними актами уніфікації були 

закладені підвалини сучасного регулювання арбітражу, втілені в універсальних 

і регіональних конвенціях, прийнятих після Другої світової війни, зокрема 

загальне визначення арбітражного рішення, його обов’язковість, інститут 

відводу державного суду з непідсудності як спосіб забезпечення обов’язковості 

арбітражної угоди, поділ арбітражних рішень та «внутрішні» та «іноземні» за 

критерієм місця їх виконання та обов’язковості арбітражного рішення. 

У підрозділі 6.3 «Досвід міжнародно-правової уніфікації міжнародного 

комерційного арбітражу, яка відбувалась після Другої світової війни: 

універсальний та регіональний підходи» розглянуто універсальний (втілений у 

Нью-Йоркській конвенції 1958 р.) та регіональні (втілені у Конвенціях 1961, 

1972, 1975 та 1987 рр.) підходи в регулюванні та уніфікації міжнародного 

комерційного арбітражу. Визначено, що протягом 50 років було сформовано 

міжнародно-правову основу застосування міжнародного комерційного 

арбітражу як альтернативного судовому способу вирішення комерційних спорів 

з іноземним елементом, яка разом із національним законодавством десятків 

держав, побудованим на підставі Типового закону ЮНСІТРАЛ 1985 р. (2006 р.) 

та Типового регламенту ЮНСІТРАЛ, утворили сучасну систему регулювання 

міжнародного комерційного арбітражу, що, у свою чергу, забезпечила його 

ефективне застосування.  

Доведено, що регіональні акти уніфікації, крім Європейської конвенції 

1961 р., лише умовно можна розглядати як складові єдиної загальної 

міжнародно-правової системи регулювання, в основі якої перебуває Нью-

Йоркська конвенція 1958 р.: вони або певною мірою дублюють її положення 

(Панамериканська конвенція 1975 р.), або створюють «паралельні» системи 

арбітражу (Московська 1972 р. та Арабська 1987 р. конвенції).  

За фундаментальними підходами до характеру регулювання здійснено 

поділ всіх міжнародних конвенцій у сфері міжнародного комерційного 

арбітражу на дві групи. До першої належать Женевський протокол 1923 р. та 
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Конвенція 1927 р., Нью-Йоркська конвенція 1958 р., Європейська 1961 р. та 

Панамериканська 1975 р. конвенції, до другої – Московська конвенція 1972 р. 

та Арабська конвенція про комерційний арбітраж 1987 р. Конвенції першої 

групи побудовані на принципі повної свободи волі сторін обирати будь-який 

арбітраж (постійний або ad hoc), незалежно від його місцезнаходження, без 

прив’язки до держав, до яких належать сторони. Конвенції другої групи в той 

чи іншій спосіб обмежують цю свободу, визначають або загальну «підсудність» 

арбітражу за місцезнаходженням відповідача з певними винятками (Конвенція 

1972 р.), або визначають єдиний арбітражний центр, до якого сторони мають 

право передавати спори, що можуть між ними виникнути (Арабська конвенція 

1987 р.). Вказані обмеження свободи волі сторін при зверненні до 

міжнародного комерційного арбітражу суперечать загальносвітовому тренду, 

що спричинило фактичну денонсацію Московської конвенції 1972 р. та 

обмежене застосування Арабської конвенції 1987 р.  

Фундаментом сучасної системи регулювання міжнародного комерційного 

арбітражу є Нью-Йоркська конвенція 1958 р. (міжнародно-правова складова) та 

Типовий закон ЮНСІТРАЛ 1985 р. (2006 р.) (модель для національно-правової 

складової). Визначено, що регулювання арбітражу на універсальному рівні 

виявилося більш успішним та ефективним, ніж на регіональному (ОАД, РЕВ, 

Європа, країни арабського світу), що зумовлено самою природою арбітражу. 

Доктринальні підходи, покладені в основу Нью-Йоркської конвенції 1958 р., та 

підходи, покладені в основу Типового закону ЮНСІТРАЛ 1985 р. (2006 р.), є 

базовими й загальновизнаними в регулюванні міжнародного комерційного 

арбітражу в світі. На сучасному етапі провідну роль у подальший уніфікації 

міжнародного комерційного арбітражу відіграють модельний закон та 

побудоване на його основі уніфіковане національне законодавство. 

У підрозділі 6.4 «Періодизація процесів міжнародно-правової уніфікації 

міжнародного цивільного процесу на універсальному та регіональному рівнях» 

розглянуто процеси міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного 

процесу, які відбувалися на універсальному та регіональному рівнях, з метою 

виявлення певних закономірностей, особливостей та характерних рис.  

Здійснено періодизацію вказаних процесів, починаючи із середини XIX 

століття до сьогодення, з урахуванням їхньої інтенсивності, змісту та 

досягнутих результатів. Виокремлено чотири етапи, кожен з яких має свої 

особливості та характерні риси.  

На першому етапі були створені підвалини міжнародно-правового 

регулювання та уніфікації таких складових міжнародного цивільного процесу 

як правове становище іноземців у процесі та здійснення транскордонних 

процесуальних дій (вручення документів й отримання доказів). Другий етап – з 

початку Першої світової війни до кінця Другої світової війни − 

характеризується практично повним зупиненням процесів уніфікації в Європі 

та збереженням значної активності цих процесів у Південний Америці й на 

універсальному рівні, прикладом чого є уніфікація міжнародного комерційного 

арбітражу. Протягом третього етапу, який розпочався після Другої світової 
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війни та тривав до кінця XX століття, відбулося врегулювання практично всіх 

складових міжнародного цивільного процесу на універсальному й, особливо, на 

регіональному рівнях, а в самому регулюванні було досягнуто певних меж, за 

якими виникає необхідність або переходу на принципово інший рівень та 

принципово інші доктринальні підвалини такого регулювання, або зупинення 

самого процесу міжнародно-правової уніфікації.  

Останній, четвертий етап бере, започаткований у 2000-х роках, 

продовжується сьогодні. Початком цього етапу автор вважає: а) прийняття в 

рамках ЄС чотирьох Регламентів та однієї Директиви, якими врегульовано 

основні складові міжнародного цивільного процесу, а між державами – членами 

ЄС та ЄАВТ укладено нову конвенцію 2007 р., яка замінила Конвенцію Лугано 

1988 р.; б) завершення розроблення під егідою ООН та підписання у 2004 р. 

Конвенції про юрисдикційні імунітети держав та їхньої власності; в) прийняття 

у 2005 р. під егідою Гаазької конференції Конвенції про угоди про вибір суду. 

Вказані міжнародні документи значно впливають на формування тенденцій 

уніфікації, які можуть стати панівними протягом усього четвертого етапу. 

«Обличчя» та характерні риси цього етапу загальносвітового процесу уніфікації 

тільки формуються, але можна стверджувати, що перед міжнародною 

спільнотою постали дуже непрості завдання й цей етап, з одного боку, не буде 

періодом поступового прогресу в справі уніфікації, а з другого – саме протягом 

цього етапу мають бути подолані основні суперечності між теперішнім рівнем 

уніфікації, який є наслідком досягнень третього етапу, й потребами адекватного 

регулювання транскордонних відносин на сучасному етапі розвитку 

міжнародного співтовариства.  
      

ВИСНОВКИ 

 

У висновках наведено теоретичне узагальнення і пропонується нове 

вирішення наукової проблеми, пов’язаної з подальшим розвитком способів 

міжнародно-правового регулювання та уніфікації різних складових 

міжнародного цивільного процесу, удосконаленням багатьох положень 

міжнародного приватного права в частині загальних закономірностей його 

уніфікації та визначенням перспектив цього процесу в світлі процесів 

глобалізації та регіоналізації. Підсумками дослідження є, зокрема, такі 

положення: 

1. В основу сучасного підходу до регулювання правового становища 

іноземців в цивільному процесі покладено принцип національного режиму, а 

його мета полягає у забезпеченні застосування вказаного принципу судами 

держав-учасниць. Способами забезпечення на міжнародно-правовому рівні 

застосування принципу національного режиму для іноземців є (а) забезпечення 

незастосування таких норм національного права, які носять дискримінаційний 

характер щодо іноземців (cautio judicatum solvi); (б) розповсюдження на 

іноземців пільгових та/або преференційних режимів, які надаються певним 

категоріям національних осіб (безоплатна правова допомога нужденним 
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особам); (в) застосування спеціального (особливого) порядку повідомлення про 

судовий процес, з метою створення для іноземців та національних осіб рівних 

умов допуску до правосуддя в частині представлення позиції у справі перед 

незалежним та неупередженим судом (порядок вручення за кордоном судових 

документів).  

2. Із врахуванням суперечливого характеру інституту cautio judicatum 

solvi (дискримінаційний щодо іноземців та захисний щодо національних осіб) 

сучасні підходи до його міжнародно-правового регулювання побудовані на 

концепції балансу прав сторін в процесі, для досягнення або збереження якого 

застосовується наступний механізм:  заборона застосування інституту cautio 

judicatum solvi щодо позивачів-іноземців та запровадження спрощених 

процедур виконання іноземних судових рішень з питань відшкодування 

судових витрат для відповідачів-національних осіб.  

3. В силу величезного розмаїття національних підходів до 

регулювання питань надання безоплатної правової допомоги у цивільних 

справах їх уніфікація на міжнародно-правовому рівні сьогодні неможлива. 

Сучасний підхід до міжнародно-правового регулювання безоплатної правової 

допомоги у цивільних справах з іноземним елементом ґрунтується на трьох 

складових: (а) обсяг, форми та порядок надання безоплатної правової допомоги 

визначає закон держави, суд якої розглядає справу за участю іноземної особи; 

(б)  іноземцям надаються рівні з національними особами права в отриманні 

безоплатної правової допомоги у цивільних справах (національний режим) та 

(в) міждержавне співробітництво як засіб сприяння зацікавленим особам в 

отриманні безоплатної правової допомоги в державі суду та забезпечення умов 

отримання такої допомоги. Предметом міжнародно-правового регулювання на 

універсальному рівні можуть бути лише форми та способи такого 

співробітництва.   

4. Перспективи уніфікації питань щодо надання безоплатної правової 

допомоги у цивільних справах з іноземним елементом пов’язані більше з 

розробкою модельних норм як способом уніфікації національного права, ніж зі 

створенням уніфікованих міжнародно-правових норм, що підтверджується 

підходом, обраним ЄС в регулюванні вказаних питань.  

5. Сучасна світова система регулювання судових імунітетів держав 

складається з норм  національного та міжнародного права. Вона перебуває в 

перехідному становищі та характеризується режимом невзаємності, 

порушенням рівності держав та різнорідністю підходів до регулювання. 

Система, що ґрунтувалася виключно на доктрині абсолютного імунітету, 

трансформується в бік такої, що будуватиметься виключно на доктрині 

обмеженого (функціонального) імунітету держав. Основу майбутньої системи 

мають становити універсальні або регіональні міжнародні конвенції, в основу 

яких покладено доктрину обмеженого (функціонального) імунітету держав, 

якими будуть визначені межі таких імунітетів, відповідно до принципу рівності 

держав з іншими суб’єктами права при розгляді справ, що виникають з 
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приватноправових правовідносин з іноземним елементом, де будуть закріплені 

єдині уніфіковані підходи до регулювання таких імунітетів.  

6. Національне право та національна судова практика, які на 

попередньому етапі відігравали роль «руйнівників» системи, побудованої на 

доктрині абсолютного імунітету, в новій системі, що формується, мають 

відігравати роль національно-правових механізмів застосування норм 

відповідних міжнародних конвенцій з питань судових імунітетів держав. 

Ключове місце в цій системі мають посідати уніфіковані норми міжнародно-

правових актів, які створять базис для національно-правового регулювання 

судових імунітетів держав. 

7. Національний закон має припинити виконувати самостійну роль в 

регулюванні судових імунітетів, а має стати лише засобом імплементації норм 

міжнародних конвенцій з питань судових імунітетів держав. Роль міжнародного 

договору має постійно зростати, бо тільки на міжнародно-правовому рівні 

можливе створення єдиного міжнародно-правового механізму регулювання всіх 

складових судових імунітетів держав. 

8. Той факт, що законодавство України побудовано на підвалинах 

доктрини абсолютного імунітету, а Україна не бере участі в жодній 

міжнародній конвенції з питань судових імунітетів держав, що ґрунтуються на 

доктрині обмеженого імунітету, суперечить національним інтересам нашої 

держави. Існує нагальна потреба привести правове становище України в стан 

взаємності з іншими державами в питаннях судових імунітетів держав шляхом 

докорінної зміни національного законодавства на основі доктрини 

функціонального (обмеженого) імунітету та приєднання України до Конвенції 

ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності 2004 р.  

9. Загальна перспектива регулювання судових імунітетів держав на 

міжнародно-правовому рівні, що пов’язана з набуттям чинності Конвенцією 

ООН 2004 р. як каркасу всієї системи регулювання судових імунітетів держав, 

не може бути визнана задовільною, тому що попри значний прогрес, який 

досягнуто цією конвенцією в регулюванні юрисдикційних імунітетів держав, у 

ній не визначено механізми регулювання процедур виконання судових рішень, 

ухвалених проти держави, які б дали можливість забезпечити врегулювання 

третьої складової імунітету – імунітету від виконання судового рішення проти 

держави, що, в свою чергу, мало б створити сталий міжнародно-правовий 

каркас системи вирішення спорів за участю іноземних держав.  

10. Протиріччя між транскордонним характером цивільних справ, що 

виникають з відносин з іноземним елементом, та транскордонний характер 

процесуальних дій, якими супроводжується вирішення таких справ, та 

територіально обмеженим характером судової влади держав, якій надано право 

вчиняти правосуддя у таких справах, може бути вирішено або шляхом визнання 

за національними судами, що розглядають такі справи, екстериторіальності 

процесуальних повноважень та поширення їх на території інших держав або 

осіб, що знаходяться на їх території, або шляхом встановлення правових 

зв’язків між автономними територіальними національними судовими 
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системами, за допомогою яких їх повноваження мають взаємодіяти з метою 

здійснення таких транскордонних процесуальних дій.   

11. В основу міжнародно-правового регулювання та уніфікації умов 

здійснення процесуальних дій за межами держави, суд якої розглядає цивільну 

справу з іноземним елементом (транскордонних процесуальних дій), покладено 

два різні підходи. Перший виходить з визнання абсолютного суверенітету 

держави у здійсненні будь-яких процесуальних дій на її власній території, або 

принципу абсолютного процесуального суверенітету держав, другий виходить з 

визнання обмеженої екстериторіальності процесуальних повноважень судів, що 

розглядають справи з іноземним елементом, визнається їх право здійснювати 

певні процесуальні дії за межами території власної держави, для чого на 

міжнародно-правовому рівні закріплюється дозвіл на здійснення ними або 

уповноваженими ними особами відповідних процесуальних дій на території 

інших держав. Перший підхід є базою для регулювання процедур надання 

міжнародної правової допомоги, другий є базою для регулювання порядку, 

способів та умов застосування альтернативних або прямих способів здійснення 

процесуальних дій органами однієї держави на території іншої держави.  

12. Наявність двох принципово різних підходів обумовлює предмет 

міжнародно-правового регулювання. Предметом регулювання міжнародної 

правової допомоги є форми та процедури співпраці органів держав-учасниць у 

питаннях, пов’язаних зі здійсненням транскордонних процесуальних дій. Самі 

процесуальні дії здійснюються виключно органами запитуваної держави згідно 

з нормами її національного права. Предметом міжнародно-правового 

регулювання прямих способів є загальний дозвіл певному колу органів 

іноземних держав виконувати процесуальні дії на території іншої держави 

щодо певного кола осіб та встановлення умов та обмежень щодо здійснення 

таких дій.  

13. Загальносвітовими тенденціями міжнародно-правового 

регулювання відносин, що виникають при здійсненні транскордонних 

процесуальних дій, є вдосконалення механізмів міждержавної співпраці у 

формі надання міжнародної правової допомоги та поступове розширення сфери 

застосування альтернативних способів. В регулюванні процедур надання 

міжнародної правової допомоги потрібно переходити на судовий рівень 

взаємодії, а предметом уніфікації мають стати всі техніко-юридичні аспекти 

такої взаємодії, умови та форми застосування засобів телекомунікації, зі 

збереженням в якості головного принципу, згідно з яким виконання іноземного 

звернення (прохання про вручення судового доручення тощо) відбувається 

виключно національними органами запитуваної держави із застосуванням 

національного процесуального закону з обмеженими виключеннями та за 

участю зацікавлених осіб.   

14. Розширення сфери застосування альтернативних способів 

здійснення транскордонних процесуальних дій відбулося разом з розширенням 

прав держав-учасниць на незастосування або обмеження в застосуванні цих 

способів на власній території, наслідком чого стала «фрагментарність» такої 
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уніфікації, багатоманітність режимів регулювання в рамках окремих 

міжнародних договорів та поширення режиму невзаємності. Подолання такого 

становища можливе шляхом створення єдиних умов застосування кожного з 

альтернативних способів, в основу яких буде покладено принцип 

добровільності, попереднє повідомлення, обов’язковість присутності адвоката 

при здійснені процесуальних дій визначення місця здійснення таких дій 

(наприклад, приміщення суду за місцем проживання особи тощо), що дозволить 

створити дійсно уніфікований режим здійснення транскордонних 

процесуальних дій у цивільних справах з іноземним елементом та «поставить» 

суди держав-учасниць в рівні умови.  

15. В міжнародно-правовому регулюванні процедур здійснення таких 

видів процесуальних дій як вручення за кордоном судових документів та 

отримання за кордоном доказів є багато спільного, але є й суттєві відмінності. 

Процедури вручення за кордоном судових документів є різновидом 

процесуальних дій, виконання яких відбувається за межами держави, суд якої 

розглядає справу з іноземним елементом, та водночас способом забезпечення 

прав іноземних осіб у доступі до правосуддя на умовах не гірших, ніж 

національні особи. Подвійний характер цієї складової міжнародного цивільного 

процесу обумовлює предмет її міжнародно-правового регулювання на 

універсальному рівні, який складається з регулювання форм та способів 

здійснення процесуальних дій з вручення судових документів особам, що 

перебувають за межами держави-суду, та з регулювання правових наслідків 

відсутності особи в процесі розгляду справи (обмеження суду виносити 

рішення та поновлення прав на оскарження судового рішення). Відсутність 

аналогічних механізмів регулювання вказаних питань в регіональних 

міжнародних конвенціях та двосторонніх міжнародних договорах, що 

регулюють вручення за кордоном судових документів, значно послаблює 

функцію, яку виконує ця складова міжнародного цивільного процесу по 

захисту прав іноземних осіб-учасників цивільного процесу.     

16. Існує принципова відмінність міжнародно-правового регулювання 

підсудності цивільних справ з іноземним елементом та інших складових 

міжнародного цивільного процесу. Предметом міжнародно-правового 

регулювання правового становища іноземних осіб в цивільному процесі, 

здійснення транскордонних процесуальних дій тощо є переважно відносини, 

що виникають в процесі міжнародного співробітництва в сфері забезпечення 

надання іноземцям національного режиму в цивільному процесі та здійснення 

транскордонних процесуальних дій, а відносини, що виникають безпосередньо 

при розгляді справ з іноземним елементом, регулюються переважно 

національним правом відповідної держави з незначним «впливом» міжнародно-

правової уніфікації. Предметом міжнародно-правового регулювання питань 

міжнародної підсудності є правовідносини, що виникають між сторонами 

спірних правовідносин з іноземним елементом та судом певної держави щодо 

визначення підсудності спору, що між ними виник, та юрисдикції суду, до 

якого подано позов. Міжнародно-правове регулювання здійснюється 
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уніфікованими процесуальними міжнародно-правовими нормами, 

обов’язковими для застосування судами держав-учасниць, які мають переважу 

силу над відповідними національно-правовими нормами та суттєвий вплив на 

національне право.   

17. В основу регулювання міжнародної договірної підсудності на 

універсальному міжнародно-правовому рівні (Гаазькі конвенції) та визначення 

сфери її застосування покладено критерій місцезнаходження обраного 

сторонами суду: він має належати до однієї з держав-учасниць. Приналежність 

сторін угоди про вибір суду до держав-учасниць та наявність зв’язку предмета 

спору з державою обраного суду не розглядаються як обов’язкові умови 

застосування конвенції. Наслідком такого підходу є необмеженість сфери 

застосування цих універсальних конвенцій за суб’єктним складом сторін угод 

про вибір суду.  

18. В основу регулювання договірної підсудності на регіональному та 

двосторонньому міжнародно-правовому рівнях та визначення їх сфери 

застосування покладено два критерії: приналежність сторін угоди про вибір 

суду до держав-учасниць та належність обраного такими сторонами суду до 

однієї з держав-учасниць. В такий спосіб здійснюється (і) наділення осіб, що 

належать до держав-учасниць, правом обирати суди держав-учасниць, що 

матимуть виключну наділену юрисдикцію вирішувати спори між ними 

(договірна підсудність); (іі) встановлення меж застосування такого права 

шляхом заборони його застосування до справ, що стосуються виключної 

підсудності, визначеної нормами міжнародного договору.   

19. Міжнародно-правове забезпечення широкого застосування 

договірної підсудності в цивільних (комерційних) правовідносинах з іноземним 

елементом на універсальному рівні (набуття чинності Конвенцією про угоди 

про вибір суду 2005 р.) стане закріпленням та посиленням загальної тенденції 

розширення сфери застосування принципу свободи волі сторін 

приватноправових відносин, перш за все, комерційних та договірних відносин. 

Принцип свободи договору в міжнародній торгівлі, свобода вибору права, що 

має застосовуватися, та свобода вибору суду, який матиме виключну 

юрисдикцію щодо спорів між сторонами цих відносин, стануть складовими та 

фундаментом єдиного, міжнародновизнаного режиму регулювання вказаних 

відносин на основах принципу свободи волі сторін. 

20. Гаазька конвенція про угоди про вибір суду 2005 р. є, з одного боку, 

інструментом вирішення проблем визначення підсудності, які виникають між 

американськими та європейськими суб’єктами комерційних відносин в умовах 

відсутності міжнародних договорів з питань підсудності між США та ЄС та 

величезних обсягів трансатлантичних комерційних трансакцій, а, з іншого боку, 

інструментом, який надається суб’єктам права інших держав, за допомогою 

якого вони можуть користуватися привабливими для них європейськими, перш 

за все, англійськими та північноамериканськими юрисдикціями для вирішення 

спорів, що виникають, та виконання судових рішень на території всіх держав-

членів ЄС та США.  
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21. Чинниками, які обумовлюють характер та способи міжнародно-

правового регулювання та уніфікації питань визнання та виконання іноземних 

судових рішень є: (а) все більше розповсюдження в національному праві різних 

держав формули «взаємність презюмується» та відхід від формули «лише 

наявність міжнародного договору забезпечує взаємність», що підриває 

ставлення до міжнародного договору як єдиного засобу забезпечення 

взаємності; (б) збереження, за виключенням ЄС, екзекватури як базового 

принципу інституту визнання та виконання іноземних судових рішень; (в) 

основним предметом міжнародно-правового регулювання та уніфікації 

залишаються вимоги юридико-технічного характеру до судових процесів та 

судових рішень, винесених внаслідок цих процесів, та підстави для відмови у 

визнанні та виконанні таких рішень; (г) збереження підпорядкованого 

характеру регулювання питань визнання та виконання судових рішень до 

регулювання питань міжнародної підсудності; (д) відмова від уніфікації на 

міжнародно-правовому рівні процедур отримання екзекватури, які, за винятком 

ЄС, регулюються виключно національним правом. Як наслідок вказаних 

підходів міжнародно-правове регулювання та уніфікація інституту визнання та 

виконання іноземних судових рішень у цивільних та комерційних справах 

носять «обмежений» характер. 

22. Відбувся остаточний поділ складових міжнародного комерційного 

арбітражу на ті, в регулюванні яких домінують міжнародно-правові засоби, і ті, 

в регулюванні яких домінують національно-правові засоби. Такі принципові, 

базові положення міжнародного комерційного арбітражу, як: арбітражна угода 

та її обов’язковість, відвід державного суду з непідсудності як процедура 

забезпечення обов’язковості арбітражної угоди, обов’язковість арбітражного 

рішення та зобов’язання держав його виконувати на власній території, 

виключний перелік підстав для відмови у виконанні арбітражних рішень 

потрапили до сфери міжнародно-правового регулювання із застосуванням 

такого способу уніфікації як створення уніфікованих міжнародно-правових 

норм та були «продубльовані» національно-правовими актами. Всі інші 

складові міжнародного комерційного арбітражу, які стосуються його 

функціонування, форм судового контролю та сприяння його діяльності, 

враховуючи «прив’язку» міжнародного комерційного арбітражу до закону 

держави-місця арбітражу, віднесені до сфери національно-правового 

регулювання, а уніфікація національного законодавства здійснюється на основі 

модельних норм, що містяться в спеціальному модельному законі про 

міжнародний торгівельний арбітраж. В подальшому роль національного закону 

в регулюванні окремих питань міжнародного комерційного арбітражу 

зростатиме.  
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АНОТАЦІЯ 

 

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

уніфікації міжнародного цивільного процесу. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

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

міжнародне приватне право – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України – Київ, 2014. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню процесів 

міжнародно-правової уніфікації міжнародного цивільного процесу. 

У роботі досліджуються доктринальні та концептуальні підходи, 

покладені в основу процесів міжнародно-правової уніфікації, які відбуваються 

на універсальному, регіональному та двосторонньому рівнях. Розглядаються 

особливості уніфікації різних складових міжнародного цивільного процесу 

залежно від їх правової природи.  

Досліджуються та аналізуються переважна більшість міжнародних 

договорів та конвенцій, тенденції міжнародно-правової уніфікації. 

Ключові слова: міжнародний цивільний процес, уніфікація, судова 

кооперація, міжнародна підсудність, виконання іноземних судових рішень, 

вручення судових документів, взаємність, конвенція, режим, отримання 

доказів, міжнародний комерційний арбітраж, консули, центральні органи, 

судові доручення, договірна підсудність. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цират Г.А. Правовые основы и современные тенденции 

международно-правовой унификации международного гражданского 

процесса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени доктора юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины – Киев, 

2014. 

Диссертация посвящена комплексному и системному исследованию 

общемировых процессов международно-правового регулирования и 

унификации международного гражданского процесса, которые происходят на 

универсальном и региональном уровнях. 

В работе исследуются правовые предпосылки, доктринальные и 

концептуальные подходы, которые положены в основу международно-

правового регулирования и унификации международного гражданского 

процесса. 

Выявлены особенности предмета и методов регулирования различных 

составляющих международного гражданского процесса, таких как правовое 
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положение иностранных лиц, осуществление трансграничных процессуальных 

действий при рассмотрении и разрешении дел с иностранным  элементом, 

вопросы подсудности данных дел, исполнение иностранных судебных решений 

по гражданским делам и международный коммерческий арбитраж. 

Установлены закономерности и особенности, тенденции и перспективы 

регулирования международного гражданского процесса как на универсальном, 

так и на региональном и двустороннем уровнях.  

Установлено, что в регулировании на международно-правовом уровне 

такого возникающего из отношений с иностранным элементом аспекта 

разрешения споров, как осуществление трансграничных процессуальных 

действий, главную роль играют вопросы международного сотрудничества 

(преимущественно в форме международной правовой помощи), а относительно 

международной подсудности, судебных иммунитетов государств 

регулирование осуществляется путем установления унифицированных 

международно-правовых процессуальных норм, которые имеют 

преимущественную силу перед нормами национального права.  

Проведен анализ и дана оценка современного состояния международной 

системы правового регулирования судебных иммунитетов государств, которое 

определено как переходное от регулирования, основанного на доктрине 

абсолютного иммунитета, к регулированию на основе доктрины ограниченного 

иммунитета.  

Автором установлено, что в основу международно-правового 

регулирования и унификации порядка и способов осуществления 

трансграничных процессуальных действий положены два доктринальных 

подхода. Первый исходит из признания абсолютного суверенитета государств в 

отношении совершения процессуальных действий на своей территории, второй 

− на признании экстерриториальности процессуальных полномочий судов, 

рассматривающих гражданские дела с иностранным элементом.  

Сделан вывод, что решение на универсальном международно-правовом 

уровне проблемы конфликта юрисдикций и внедрение эффективного правового 

механизма определения надлежащего форума (суда) для разрешения споров, 

которые могут возникать из договорных гражданских и коммерческих 

отношений с иностранным элементом, и обеспечение исполнения судебных 

решений, вынесенных по таким делам, лежат в плоскости регулирования 

договорной подсудности.  

Анализ норм большинства конвенций по вопросам подсудности споров, 

возникающих из гражданских отношений с иностранным элементом, позволил 

автору прийти к выводу, что в основу регулирования договорной подсудности 

на универсальном международно-правовом уровне (Гаагские конвенции) 

положен критерий местонахождения избранного сторонами суда и/или суда, в 

который предъявлен иск, – они должны принадлежать к государствам-

участникам соответствующей конвенции независимо от принадлежности 

сторон спора к данным государствам. В то же время в основу регулирования 

договорной подсудности на региональном и двухстороннем международно-
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правовом уровне положено два критерия: принадлежность сторон соглашения о 

выборе суда к государствам-участникам и принадлежность избранного 

сторонами суда к государствам-участникам. 

В части регулирования и унификации института признания и исполнения 

иностранных судебных решений установлено, что основной и наиболее 

оптимальной формой актов  международно-правовой унификации, являются 

«двойные» или комплексные международные конвенции, которые 

непосредственно регулируют как вопросы подсудности, так и вопросы 

признания и исполнения иностранных судебных решений, устанавливая 

прямую связь между надлежащей (конвенционной) подсудностью и правовой 

способностью судебного решения быть исполнимым та территории других 

государств-участников.   

Ключевые слова: взаимность, вручение судебных документов, 

договорная подсудность, конвенция, консул, исполнение иностранных 

судебных решений, международная подсудность, международный гражданский 

процесс, международный коммерческий арбитраж, получение доказательства, 

режим, судебная кооперация, судебные поручения, трансграничные 

процессуальные действия, унификация, центральный орган. 
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Tsirat G.A. Legal foundations and modern trends in the international 

unification of international civil procedure. – Manuscript. 

A doctoral thesis of specialization 12.00.03 – civil law and civil litigation; 

family law; international private law – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of Ministry of education and science of Ukraine – Kyiv, 2014. 

The thesis contemplates a complex study of processes of the international 

unification of international civil litigation.  

The thesis embraces and covers conceptual and doctrinal approaches forming a 

cornerstone of the processes of international unification that take place in the 

international, regional and bilateral levels. The investigation analyses special features 

of the unification of various parts of international civil litigation depending on their 

legal nature. 

Most of international treaties and conventions are thoroughly studied and the 

tendencies of the international unification are deeply examined. 
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