
 

 
Лекція 21 

з дисципліни Цивільний процес  

Спеціальність: 081 Право 

Тема лекції 2.13. Цивільний процес з іноземним елементом. Виконання рішень  

іноземних судів 

План 

1. Підсудність справ за участю іноземних суб’єктів, їх процесуальні права та обов’язки. 

2. Позови до іноземних держав і міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет.  

3. Порядок виконання судових доручень іноземних судів в Україні.  

4. Строки виконання рішень іноземних судів . 

 

Самостійна робота: 

1. Клопотання про примусове виконання рішень іноземного суду. 

2.Втілення рішень Європейського суду з прав людини у цивільний процес України. 
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1. Підсудність справ за участю іноземних суб’єктів, їх процесуальні права та обов’язки 

 Відповідно до ст. 496 ЦПК іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, 

іноземні держави (їх органи та посадові особи) та міжнародні організації (далі - іноземні особи) 

мають право звертатися до судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів. Таким 

чином, в судочинстві іноземні особи як учасники процесу є суб'єктами цивільних процесуальних 

правовідносин і користуються такими самими процесуальними правами, що й громадяни 

України, за винятками, встановленими Конституцією та законами України, а також 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Зокрема, міжнародними договорами України та законами України можуть бути встановлені 

особливості участі у процесі дипломатичних агентів, персоналу міжнародних організацій та 

інших осіб. 

 Згідно із ст. 497 ЦПК підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом 

визначається ЦПК, законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана 

Верховною Радою України. Іноземним елементом згідно із Законом України «Про міжнародне 

приватне право» є ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що ним регулюються, 

та дістає вияв в одній або кількох з таких форм: хоча б один учасник правовідносин є 

громадянином України, який проживає за межами України, іноземцем, особою без 

громадянства або іноземною юридичною особою; об'єкт правовідносин знаходиться на 

території іноземної держави; юридичний факт, який створює, змінює або припиняє 

правовідносини, мав чи має місце на території іноземної держави. 

 Суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин можуть бути не тільки іноземні 

особи, а й іноземні держави. На відміну від зазначених осіб, іноземні держави користуються 

судовим імунітетом.  

2. Позови до іноземних держав і міжнародних організацій. Дипломатичний імунітет 

 Іноземні держави та їх дипломатичні представництва мають судовий імунітет, що 

означає вилучення однієї держави з-під юрисдикції іншої. В основі судового імунітету полягає 

суверенітет і рівність держав. 

Пред'явлення позову до іноземної держави, залучення іноземної держави до участі у 

справі як відповідача або третьої особи, накладення арешту на майно, яке належить іноземній 

державі та знаходиться на території України, застосування щодо такого майна інших засобів 

забезпечення позову і звернення стягнення на таке майно можуть бути допущені лише за 

згодою компетентних органів відповідної держави, якщо інше не передбачено міжнародним 

договором України або законом України. 

Судовий імунітет держави у широкому сенсі складається з декількох елементів: 

- непідсудність однієї держави суду іншої держави (судовий імунітет у вузькому сенсі); 

- імунітет від попереднього забезпечення позову; 

- імунітет від примусового виконання рішення суду. 

Без згоди держави неможливий ні розгляд пред'явленого до неї позову в суді іншої держави, 

ні застосування до неї примусових заходів щодо попереднього забезпечення позову, а також мір 

по виконанню судового рішення. 

Виділяють кілька видів судового імунітету держави: 

- абсолютний імунітет, суть якого полягає в тому, що держава користується імунітетом у 

повному обсязі незалежно від характеру своєї діяльності, тобто не тільки у випадках 



здійснення нею функцій публічної влади, але і у випадках, коли держава виступає в 

приватно-правових відносинах; 

- функціональний імунітет, в основі якого лежить розмежування діяльності держави як 

носія суверенної влади та діяльності держави як приватної особи. Держава може 

посилатися на судовий імунітет тільки в тому випадку, коли вона здійснює публічно-

правові функції. Виступаючи як приватна особа, займаючись підприємницькою 

діяльністю, держава судового імунітету не має. 

Дипломатичний імунітет — сукупність прав та привілеїв, наданих дипломатичним 

керівникам та працівникам дипломатичних установ на території конкретної країни, а також у 

країнах їхнього перебування. Дипломатичний імунітет – (від лат. immunitas — звільнення від 

чогось) застосовується до іноземної держави, її дипломатичних представництв і консульських 

установ. 

Дипломатичний імунітет регулюється внутрішнім законодавством і міжнародними 

конвенціями. Згідно з ч.2 ст.413 ЦПК акредитовані в Україні дипломатичні представники 

іноземних держав та інші особи, зазначені у відповідних законах України і міжнародних 

договорах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, підлягають 

юрисдикції судів України в цивільних справах лише в межах, що визначаються принципами та 

нормами міжнародного права або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. 

Одним з найважливіших міжнародних договорів, що зачіпає питання судового імунітету, є 

Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961р.  

 3. Порядок виконання судових доручень іноземних судів в Україні. Строки 

виконання рішень іноземних судів. 

 Згідно Розділу IX ЦПК і ст. 80 Закону України «Про міжнародне приватне право» суди 

України виконують доручення іноземних судів про вчинення окремих процесуальних дій, а 

також мають право звертатися до іноземних судів з відповідними дорученнями щодо надання 

правової допомоги у порядку, встановленому ЦПК або міжнародним договором, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України.  

Міжнародні договори України – це, як правило, договори про надання правової 

допомоги у цивільних, трудових, сімейних і кримінальних справах, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, а також інші міжнародні двосторонні або багатосторонні 

договори за участю України, якими передбачається визнання та виконання в Україні рішень 

іноземних судів. 

 Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги. Суд 

України може звернутися з таким судовим дорученням до іноземного суду або іншого 

компетентного органу іноземної держави, якщо в процесі розгляду справи виникне необхідність 

у врученні документів, отриманні доказів або проведенні окремих процесуальних дій за 

кордоном тощо. 

 Судове доручення - це звернення суду однієї держави до сулу іншої держави з проханням 

про виконання на території останньої процесуальних дій, спрямованих на допит сторін чи 

свідків, вручення судових повісток, встановлення місця проживання відповідача тощо. 



 Доручення складається судом України, який розглядає цивільну справу, адресується 

компетентному суду запитуваної держави і має містити інформацію та документи, передбачені 

міжнародним договором України. За загальним правилом, виконання судового доручення 

здійснюється відповідно до процесуального законодавства України, але на прохання іноземного 

суду процесуальні дії можуть вчинятися із застосуванням права іншої держави, якщо таке 

застосування не суперечить законам України. 

 Згідно зі ст. 499 ЦПК доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи 

інших документів вважається виконаним: 1) у день, коли особа або її представник отримали 

такі документи чи відмовилися від їх отримання; 2) у день судового засідання - якщо особа чи її 

представник, яких належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, у 

якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без поважних причин не з'явилися 

до суду. Відповідно до 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. 

Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду. Відповідно до ст. 464 ЦПК України, 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. 

Завдання студентам: 

1. Вам необхідно  опрацювати питання самостійної роботи, використовуючи 

рекомендовані джерела. 

2. Підготуватися до модульного контролю №6. (Питанння додаються). 

Викладач_____________Панченко Л.О. 

 

 

Питання модульного контролю №6 

 з дисципліни «Цивільний процес» для студентів III курсу спеціальності 081 Право  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


1. Поняття «касаційне провадження», його значення. Суд касаційної інстанції.  

2. Право, порядок та строки касаційного оскарження.  

3. Форма і зміст касаційної скарги. 

4. Залишення касаційної скари без руху.  

5. Наслідки пропуску строку на касаційне оскарження та порядок його поновлення.  

6. Доповнення, зміна, відкликання касаційної скарги або відмова від неї та порядок його 

реалізації. 

7. Відкриття касаційного провадження.  

8. Касаційні скарги на ухвали суду.  

9.  Повноваження суду касаційної інстанції.  

10. Підстви для скасування рішення суду першої і апеляційної інстанції з передачею на 

новий розгляд. 

11. Підстави перегляду судовиї рішень за нововиявленими або виключними обставинами.  

12. Порядок та строки подання заяви про перегляд судового рішення за ново виявленими 

або виключними обставинами. 

13. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

14. Розгляд справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними  

обставинами. 

15. Судові рішення та ухвали, прийняті за результатами перегляду. 

16. Заміна сторони виконавчого провадження.  

17. Поворот виконання. 

18. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, на нерухоме майно, 

право власності на яке не зареєстроване в установленому законом порядку.  

19. Тимчасове обмеження права виїзду за межі України.  

20. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами. 

21. Порядок звернення судових рішень до виконання.  

22. Негайне виконання судових рішень. 

23. Виконавчі документи.  

24. Виправлення помилок у виконавчому документі. 

25. Поновлення пропущеного строку для виконання.  

26. Мирова угода.   

27. Відстрочка, розстрочка, зупинення виконавчого провадження 
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