
Розділ 2. 

Особлива частина 

 

Тема 2.13. Цивільний процес з іноземним елементом. Виконання рішень іноземних судів 

 

Практичне заняття 8 

Мета заняття: засвоїти порядок та строки пред’явлення до виконання рішення іноземного 

суду  або міжнародного арбітражу Україні; зміст клопотання про надання дозволу на примусове 

виконання рішення іноземного суду; підстави для відмови у задоволенні клопотання; порядок 

оскарження ухвали; процесуальні права та обов’язки іноземних осіб у справах за участю 

іноземних осіб.  

Студенти повинні:  

Знати: процесуальні особливості та строки пред’явлення до виконання рішення іноземного 

суду: форму і зміст клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного 

суду; умови визнання та порядок надання дозволу про виконання рішення іноземного суду і 

міжнародного комерційного арбітражу; процесуальні права та обов’язки іноземних осіб у справах 

за участю іноземних осіб; форму і зміст доручення про надання правової допомоги  у справах за 

участю іноземних осіб. 

Вміти: оформити клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду та доручення про надання правової допомоги  у справах за участю іноземних осіб. 

 

Документальне, наочне і технічне забезпечення заняття 

1. Європейська конвенція про визнання та приведення до виконання рішень іноземних арбітражів 

від 10.06.1958. 

2. Конвенції «Про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах», від 10.11.1994. 

3. Конституція України від 28.06.1996 р. 

4. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. 

5. Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005. №2709-IV 

6. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994. №4002-XII 

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12 "Про практику 

розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про 

скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території 

України" 

7. Зразки документів 

Інформаційні ресурси 

 

1. www.rada.gov.ua – Офіційний сайт Верховної Ради України.http://www.mfu.gov.ua/  

2. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» –  

http://www.nau.ua   

3. https://mkm.zk.court.gov.ua/sud0707 Офіційний веб-портал судової влади України  

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Визначте підвідомчість справ про примусове виконання рішень іноземних судів в Україні. 

2. Охаактеризуйте порядок подання клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів. 

3. Визначте підстави відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове 

виконання рішення іноземного суду в Україні.  
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4. Які документи додаються до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду?  

5. Які рішення іноземних судів підлягають виконання на території України? 

6. Охарактеризуйте порядок розгляду судом клопотання про примусове виконання рішення 

іноземного суду в Україні.  

7. Визначте форму і зміст ухвали суду про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду. 

8. Як визначається процесуальна правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні? 

9. Як визначається процесуальна правоздатність і дієздатність осіб без громадянства в Україні? 

 

 

Вирішення ситуаційних завдань 
Методичні рекомендації 

 Вирішуючи практичні ситуації необхідно ознайомитись зі змістом Розділу IX ЦПК України 

«Визнання та виконання  рішень іноземних судів, міжнародних комерційних арбітражі в Україні, 

надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів», Закони України «Про 

міжнародне приватне право» (Розділ XI “Провадження у справах за участю іноземних осоіб» та 

Розділ XII «Підсудність і виконання іноземцями судових доручень», Розділ VIII  «Колізійні норми 

щодо трудових відносин»), Кодекс законів про працю України (ст.8), «Постанову Пленуму 

Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12 "Про практику розгляду судами 

клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування 

рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України». 

Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та 

виконання передбачено міжнародним договором України або за принципом взаємності у 

відносинах з іноземною державою, рішення суду якої має виконуватися в Україні.  

Розгляд  клопотань про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території 

України рішень іноземних судів, здійснюється із дотриманням вимог глави 1 розділу ІХ ЦПК 

України та розділу V Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання 

правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання 

і виконання судових рішень, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54. 

Заінтересована особа подає клопотання про визнання і виконання рішення іноземного суду 

чи іншого компетентного органу безпосередньо до суду України. 

Відповідно до ст.52 ЗУ «Про міжнародне приватне право» до трудових відносин 

застосовується право держави, у якій виконується робота, якщо інше не передбачено законом або 

міжнародним договором України. Статтею 53 цього закону визначено, що трудові відносини 

громадян України, які працюють за кордоном регулюються правом України в разі, якщо: 

1) громадяни України працюють у закордонних дипломатичних установах України; 

2) громадяни України уклали з роботодавцями - фізичними або юридичними особами України 

трудові договори про виконання роботи за кордоном, у тому числі в їх відокремлених підрозділах, 

якщо це не суперечить законодавству держави, на території якої виконується робота; 

3) це передбачено законом або міжнародним договором України. 

Вимоги до клопотання про визнання і дозвіл примусового виконання рішення встановлені 

статтею 466 ЦПК України. До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами, згода на 
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обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Суд розглядає подані документи, слухає 

пояснення сторін та постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питанання. 

 

Ситуація №1. 

  

До Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області через Головне 

територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області 01.10.2020р. надійшло клопотання 

гр. Антоненко А.Г. про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України 

судового наказу суду Ленінського району міста Могильова Республіки Білорусь від 11.07.2020. 

про стягнення аліментів з гр. Борисенка В.Г.  

У судове засідання гр. Борисенко В.Г. не з'явився, надав на адресу суду заяву про розгляд 

справи без його участі, не заперечував проти задоволення клопотання та надання дозволу на 

виконання не території України судового наказу суду Ленінського району міста Могильова 

Республіки Білорусь від 11.07.2020.про стягнення з нього аліментів. 

Гр. Антоненко А.Г. у поданому клопотанні зазначила, що гр. Борисенко В.Г. не проживає 

на території України і їй не відомо його місцезнаходження.  

Судове засідання по справі №212/9073/2020 призначено на 25.10.2020. об 11 год.15 хв. 

  

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства і визначте:  

1. Якими законодавчими актами визначено порядок розгляду клопотання, зазначеного в 

ситуації? 

2. Яке рішення (ухвалу) в даній ситуації має прийняти суд?  

3. Визначте порядок звернення до виконання рішення (ухвали) суду про визнання та 

надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. 

4. Визначте місце розгляду клопотання гр. Антоненко А.Г., при умові, що 

місцезнаходження боржника (гр. Борисенка В.Г.) невідомо.  

5. Визначте строк пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання. 

6. Оформіть резолютивну частину відповідного рішення (ухвали), згідно умов ситуації.  

(Додаток №1) 

 

Ситуація №2.  

Громадянка Яковенко Т.П. в інтересах гр. Оніщенко О.Д. 19.12.2020. звернулася до 

Сєвєродонецького міського суду Луганської області з клопотанням про надання дозволу на 

виконання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню. Заінтересована 

особа - Відділ державної реєстрації актів цивільного стану (м. Харків), в якому просить визнати та 

дозволити виконання рішення Одеського районного суду Омської області Російської Федерації від 

27.12.2017 р. (справа N 2-422/2017) та зобов'язати заінтересовану особу по справі внести зміни в 

актовий запис N 877 від 17.10.2008 р. про народження.  

Вивчивши матеріали клопотання було встановлено, що клопотання подане до суду з 

порушенням вимог ЦПК України.  

 

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства і визначте:  

1. Які рішення іноземних судів, які можуть бути визнані та виконані в Україні? 

2. Вимоги до форми і змісту клопотання про надання дозволу на виконання рішення 

іноземного суду в Україні. 

3. Які процесуальні дії має вчинити суд, відповідно до умов ситуації? 

 

https://ligazakon.net/document/view/T04_1618?ed=2020_07_14


Ситуація №3.  

В період з 05.01.2020. по 31.12.2020. громаднин України Коваленко Е.Г. працював 

менеджером компанії «Рубікон».  12.03.20021 року гр.Коваленко Е. Г. звернувся до Київського 

районного суду м.Одеси з заявою про видачу судового наказу про стягнення з компанії «Рубікон» 

(Німеччина) нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати, згідно угоди між 

сторонами від 05.01.2020..  

Ухвалою суду від 15.03.2021. відмовлено у відкриття провадження у справі у зв’язку з 

порушенням правил підсудності. На думку суду, спірні правовідносини між сторонами виникли на 

території іноземної держави, а тому і розгляд справи здійснюється в країні виникнення спірних 

правовідносин.   

Проаналізуйте ситуацію згідно норм законодавства і визначте:  

1. Якими законодавчими актами регулюються правовідносини громадян України, які 

працюють за кордоном? 

2. Чи було порушено правила підсудності, відповідно до умов ситуації? Чи підлягає розгляду 

дана судова справа на території України? 

3. Яке рішення має ухвалити суд, відповідно до умов ситуації? 

 

Домашнє  завдання 

 

1. Закінчити виконання практичної роботи в зошитах для практичних робіт. Відповіді на питання 

ситуацій повинні містити посилання на відповідні статті законодавчих актів, які регулюють 

відповідні правовідносини .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 

Справа № 212/9073/18 

2-д/212/2/19 

У Х В А Л А 

про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду 

 



21 січня 2019 року м. Кривий Ріг 

       Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: 

головуючого-судді Ваврушак Н.М., секретаря судового засідання Мариненко І.О.,  розглянувши у 

відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кривому Розі Дніпропетровської області, за 

відсутності сторін, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального 

технічного засобу клопотання ОСОБА_1 про визнання та надання дозволу на примусове 

виконання на території України судового наказу суду Ленінського району міста Могильова 

Республіки Білорусь від 11 червня 2015 року про стягнення аліментів з ОСОБА_2, - 

В С Т А Н О В И В : 

До Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області через Головне 

територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області надійшло клопотання ОСОБА_1 

про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України судового наказу 

суду Ленінського району міста Могильова Республіки Білорусь від 11 червня 2015 року про 

стягнення аліментів з ОСОБА_2. 

У судове засідання ОСОБА_2 не з'явився, надав на адресу суду заяву про розгляд справи без 

його участі, не заперечував проти задоволення клопотання та надання дозволу на виконання не 

території України судового наказу суду Ленінського району міста Могильова Республіки Білорусь 

від 11 червня 2015 року про стягнення з нього аліментів. 

Перевіривши зміст клопотання, встановивши відповідність вимогам чинного законодавства 

України,  суд приходить до переконання, що клопотання ОСОБА_1 про визнання та надання 

дозволу на примусове виконання на території України судового наказу суду Ленінського району 

міста Могильова Республіки Білорусь від 11 червня 2015 року про стягнення аліментів з ОСОБА_2 

підлягає задоволенню з наступних підстав. 

Відповідно до ч. 1 ст. 463 ЦПК України, рішення іноземного суду може бути пред’явлено до 

примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за 

винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред’явлено до 

примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням 

заборгованості за останні три роки. 

Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 

розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. 

Якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території 

України або його місце проживання (перебування) або місцезнаходження невідоме, питання про 

надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за 

місцезнаходженням в Україні майна боржника (стаття 464 Цивільного процесуального кодексу 

України). 

Відповідно до ст. 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» в Україні можуть 

бути визнані та виконані рішення іноземних судів у справах, що виникають з цивільних, трудових, 

сімейних та господарських правовідносин, вирок іноземних судів у кримінальних провадженнях у 

частині, що стосується відшкодування шкоди та заподіяних збитків, а також рішення іноземних 

арбітражів та інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і 

господарських справ, що набрали законної сили. 



Підстав для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання 

рішення іноземного суду у відповідності до ст. 468 ЦПК України не встановлено. 

Відповідно до ч. 7 ст. 467 ЦПК України, якщо рішення іноземного суду вже виконувалося 

раніше, суд визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню. 

З Довідки відділу примусового стягнення Ленінського району міста Могильова Республіки 

Білорусь вбачається, що на підставі виконавчого листа №2-2511П від 11 червня 2015 року про 

стягнення з ОСОБА_2 на користь ОСОБА_3 аліментів на утримання сина ОСОБА_4, було 

порушено виконавче провадження. Станом на 01 вересня 2018 року по виконавчому провадженню 

№11-60217034186, порушеному 28 червня 2017 року, заборгованість за аліментами складає 

3294,67 рублів Національного банку Республіки Білорусь. 

       Задоволення клопотання ОСОБА_1 про визнання та надання дозволу на примусове 

виконання на території України судового наказу суду Ленінського району міста Могильова 

Республіки Білорусь від 11 червня 2015 року про стягнення аліментів з ОСОБА_2 не порушує 

права та інтереси, які охороняються державою, відповідають вимогам Конвенції «Про правову 

допомогу та правові відносини по цивільним, сімейним та кримінальним справам» 1993 року.  

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання ОСОБА_1 про 

визнання та надання дозволу на примусове виконання на території України судового наказу суду 

Ленінського району міста Могильова Республіки Білорусь від 11 червня 2015 року про стягнення 

аліментів з ОСОБА_2, є законним та таким, що підлягає задоволенню. 

На підставі викладеного, керуючись ст. 81 Закону України «Про міжнародне приватне 

право», п.12 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 24.12.1999 року «Про 

практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та 

арбітражі і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного 

арбітражу на території України», нормами Європейської конвенції про визнання та приведення до 

виконання рішень іноземних арбітражів від 10 червня 1958 року, багатосторонньої угоди « Про 

порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності» ратифікованою 19 

грудня 1992 року та підписаною Україною 20 березня 1992 року, Конвенції «Про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах», ратифікованої 10 

листопада 1994 року та підписаної Україною 22 січня 1993 року, ст.ст. 462, 463, 467, 468 ЦПК 

України, суд – 

ПОСТАНОВИВ: 

Клопотання ОСОБА_1 про визнання та надання дозволу на примусове виконання на території 

України судового наказу суду Ленінського району міста Могильова Республіки Білорусь від 11 

червня 2015 року про стягнення аліментів з ОСОБА_2 – задовольнити. 

Ухвалу про судовий наказ суду Ленінського району міста Могильова від 11 червня 2015 року 

про стягнення з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, на користь ОСОБА_3 

на утримання сина ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, аліменти у розмірі 25% всіх видів заробітку та 

іншого доходу щомісячно, починаючи з 08 червня 2015 року та до його повноліття, але не менше 

50% бюджету прожиткового мінімуму (для працездатних батьків)– направити для примусового 

виконання. 



Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом п’ятнадцяти днів з дня її складання до 

Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу. 

Учасник справи, якому копія ухвали суду не була вручена у день її складення, має право на 

поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження , якщо апеляційна скарга подана 

протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому копії відповідної ухвали суду.  

Ухвала суду складена та підписана без її проголошення 21 січня 2019 року.         

                       Суддя:                                                Н. М. Ваврушак 
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