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1. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 

1.1. Тематичний план навчальної дисципліни 
 

№ 

те-
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Назва теми  

Кількість годин 
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1

2 
13 14 

1. Міжнародне цивільне 

процесуальне право 

та міжнародний 

цивільний процес 

9 

 

2 

1 

- - 6 - - - - - - 

2. Джерела 

міжнародного 

цивільного 

процесуального права 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

3. Принципи 

міжнародного 

цивільного 

процесуального права 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

4. Право на судовий 

захист та правовий 

статус учасників 

міжнародного 

цивільного процесу 

9 2 1 - - 6 - - - - - - 

5. Представництво у 

міжнародному 

цивільному процесі 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

6. Інші учасники 

міжнародного 

цивільного процесу 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

7. Підсудність 

цивільних справ з 

іноземним елементом 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

8. Підготовка до 

судового розгляду та 

розгляд по суті 

цивільних справ з 

іноземним елементом 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

9. Примирення сторін у 

міжнародному 

цивільному процесі 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

10. Визнання та 

виконання рішень 

іноземних судів в 

Україні 

9 2 2 - - 5 - - - - - - 

 Всього годин: 90 20 16 - - 54 - - - - - - 
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1.2. Лекції 

№ 

з/п 
Назва і план теми 

Кількість 

годин 

1 2 3 

1. Міжнародне цивільне процесуальне право та міжнародний 

цивільний процес. 

2 

1.1 

1.2. 

 

1.3. 

 

1.4. 

Спір з іноземним елементом як правова категорія. 

Міжнародне цивільне процесуальне право: поняття,  предмет і метод 

правового регулювання. 

Співвідношення понять «міжнародний цивільний процес» та 

«судочинство з іноземним елементом» 

Поняття та структура  міжнародного цивільного процесу. 

 

2. Джерела  міжнародного цивільного процесуального права 2 

2.1. 

 

2.2. 

 

2.3. 

 

2.4. 

Національне законодавство України як джерело  

Міжнародні договори як джерела міжнародного цивільного 

процесуального права 

«М’яке право» як джерело міжнародного цивільного процесуального 

права 

Рішення міжнародних судових органів, їх значення для міжнародного 

цивільного процесу. 

 

3. Принципи міжнародного цивільного процесуального права 2 

3.1. 

 

3.2. 

3.3. 

 

3.4. 

Поняття та система принципів міжнародного цивільного 

процесуального права 

Принцип "закон суду" (lex fori) в міжнародному цивільному процесі 

Принципи ALI / UNIDROIT, їх значення для цивільного судочинства з 

іноземним елементом. 

Принцип взаємності. Принцип рівності судових процесів держав. 

 

4. Право на судовий захист та правовий статус учасників 

міжнародного цивільного процесу. 

2 

4.1. 

 

4.2. 

 

4.3. 

 

4.4. 

 

4.5. 

. 

Загально-правова характеристика учасників міжнародного цивільного 

процесу 

Доступ до правосуддя у справах з іноземним елементом; міжнародні 

правові акти, які його забезпечують. 

Процесуальна правоздатність та дієздатність учасників міжнародного 

цивільного процесу. 

Процесуальні справа та обов’язки учасників міжнародного цивільного 

процесу. 

Проблемні питання визначення процесуально-правового статусу 

держави в міжнародному цивільному процесі. 

 

5. Представництво у міжнародному цивільному процесі 2 

5.1. 

 

5.2. 

 

 

5.3. 

. 

5.4. 

Значення інституту представництва у міжнародному цивільному 

процесі. 

Внутрішньо-правові та міжнародні засади його регулювання.   Особи, 

які можуть виступати в якості представника  в міжнародному 

цивільному процесі. 

Оформлення повноважень для представництва в іноземному суді та  

для представництва в українському суді. 

Особливості та порядок регулювання консульського представництва 

 

6. Інші  учасники міжнародного цивільного процесу 2 

6.1. 

 

Залучення до міжнародного  судового процесу фахівців у галузі 

спеціальних знань, їх правовий статус 

 



5 

 

6.2. 

 

6.3. 

 

6.4. 

 

6.5. 

Перекладач у міжнародному цивільному процесі. Вимоги до 

перекладу 

Процесуальний правовий статус експерта у міжнародному 

цивільному процесі. 

Особливості участі у міжнародному цивільному процесі  експерта з 

питань іноземного права. 

Amicus curiae як учасник міжнародного цивільного процесу. 

  7. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом 2 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

7.5. 

 

Поняття та критерії міжнародної підсудності 

Види міжнародної підсудності 

Правове регулювання міжнародної підсудності в законодавстві 

України та договорах про правову допомогу. 

Порядок визначення міжнародної підсудності. в конкретних справах з 

іноземним елементом. 

 

8. Підготовка до судового розгляду та розгляд по суті цивільних 

справ з іноземним елементом 

2 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

Визначення змісту іноземного права. 

Визначення складу учасників міжнародного цивільного процесу. 

Міжнародна правова допомога у цивільних справах. 

Судові доручення: суть, види. 

 

9. Примирення сторін у міжнародному цивільному процесі 2 

9.1. 

 

9.2. 

9.3. 

 

Поняття та значення примирення сторін у міжнародному цивільному 

процесі. 

Способи примирення. 

Оформлення примирення сторін та наслідки примирення для  

міжнародного цивільного процесу. 

 

10. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 2 

10.1. 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

Поняття, значення інституту визнання і виконання іноземних судових 

рішень. 

Процесуальні аспекти визнання і виконання іноземних судових 

рішень в Україні. 

Сертифікація судового рішення як альтернатива процедурі 

екзекватури. 

 

 Усього 20 

 

 

1.3. Семінарські заняття 

 

Семінарське заняття 1 

Тема 1. Міжнародне цивільне процесуальне право (МЦПП) та міжнародний 

цивільний процес. 

Тема 2. Джерела  міжнародного цивільного процесуального права 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

1. Міжнародне цивільне процесуальне право: поняття,  предмет і метод правового 

регулювання. 

2. Співвідношення понять «міжнародний цивільний процес» та «судочинство з 

іноземним елементом» 

3. Поняття та структура  міжнародного цивільного процесу. 

4. Національне законодавство України про міжнародний цивільний процес. 

5. Міжнародні договори як джерела міжнародного цивільного процесуального права 
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Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 1. Підготуйте порівняльну таблицю «Міжнародний договір як джерело МЦПП». 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: Міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, 

міжнародний спір, спір з іноземним елементом, спосіб врегулювання спору, міжнародний 

договір, конвенція, судова практика. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Під час вивчення зазначеної теми потрібно в першу чергу слід пам’ятати, що  процеси 

міжнародної інтеграції, налагодження тісних міжнародних, міжкультурних зв’язків, уніфікація 

норм матеріального права, спричинили розвиток правовідносин з іноземним елементом.  

Іноземний елемент - це ознака, що характеризує приватноправові відносини, яка 

виявляється в одній або кількох з таких форм:  

1. хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за 

межами України, іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;  

2. об'єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;  

3. юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має 

місце на території іноземної держави (п.2 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про міжнародне приватне 

право»);  

З метою створення ефективного механізму захисту прав та інтересів учасників 

правовідносин за участю іноземного елементу нормами ЦПК України було врегульовано 

питання, пов’язані з розглядом цивільних справ за участю іноземних осіб, визначенням правил 

підсудності, питань правової допомоги. Водночас це не вирішило всіх проблем, що виникають 

у правозастосовчій діяльності, адже у правовідносинах з іноземним елементом взаємодіють 

різні національні правопорядки, врегульовані внутрішньодержавними нормами різних держав. 

З огляду на це виникла необхідність використання державою міжнародного права навіть в тих 

сферах, які раніше регламентувалися виключно національним законодавством1. Це призвело до 

зростання ролі норм міжнародного права (в першу чергу міжнародних договорів) і 

пріоритетності їх застосування при вирішенні таких правових спорів, що в свою ускладнило 

процес правозастосування. Зокрема на практиці багато труднощів викликає питання визначення 

компетентного суду, застосування судами загальних принципів та норм міжнародного права, 

мають місце випадки неоднозначного тлумачення судами норм міжнародного права, 

застосування міжнародних документів не визнаних Україною тощо.  

Зважаючи на вищезазначене вітчизняна доктрина все більше уваги приділяє 

міжнародному цивільному процесуальному праву. Адже вирішення питань компетенції судів, 

процесуально-правового становища учасників цивільного судочинства з іноземним елементом; 

допустимості тих чи інших засобів доказування в справах з іноземним елементом; правової 

допомоги в цивільних сімейних, трудових справах в тому числі судові доручення, виконання 

іноземних доручень, визнання та виконання рішень іноземних судів; визначення змісту 

іноземного (матеріального та процесуального) права та його застосування тощо виходить за 

межі суто цивільного процесуального права окремої країни (України) і підпадає під дію норм 

кількох правових систем. Юридичне оформлення взаємодії цих систем права між різними 

судовими процедурами (національними та міжнародними), спрямованими на захист прав і 

свобод покликано здійснювати саме міжнародне цивільне процесуальне право (МЦПП).  

В юридичній доктрині дискусійним є питання щодо правової природи МЦПП. Деякі 

автори розглядають його як елемент національного процесуального права, інші відносять до 

                                                
1  Наразі норми цивільного процесуального законодавства України регулюючи питання судочинства з 

іноземним елементом часто містять відсилку до норм міжнародного права. 
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підгалузі міжнародного приватного права або міжнародного публічного права. Вбачається, що 

міжнародне цивільне процесуальне право – це сукупність міжнародних та 

внутрішньодержавних норм права, спрямованих на оформлення зв’язку та взаємодії держав в 

сфері цивільної юрисдикції , які визначають загальні засади та конкретні правила здійснення 

правосуддя в цивільних справах з іноземним елементом.  

Предмет правового регулювання МЦПП виходить за межі традиційного предмету 

цивільного процесуального права, зокрема, крім питань суто цивільного судочинства він 

включає питання про форми реалізації міжнародно-правових норм в національних цивільних 

процесах; міжнародні принципи та конкретні правила судочинства; виконання судів рішень у 

справах з іноземним елементом та правову допомогу в цивільних справах.  

Джерелами МЦПП, є норми як національного так і міжнародного права. Це в-першу чергу 

Конституція України, яка поширила національний правовий режим на іноземців та осіб без 

громадянства (ст. 26); Цивільний процесуальний кодекс України (розділ ХI), який визначає 

порядок здійснення правосуддя в цивільних справах з іноземним елементом; Закони України 

про міжнародне приватне право „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, 

„Про біженців”, “Про правовий статус закордонних українців”, “Про дипломатичні ранги 

України”, “Про дипломатичну службу”, “Про правонаступництво України”, “Про виконавче 

провадження”, “Про міжнародні договори України”, „Про визнання та виконання в Україні 

рішень іноземних судів” та інші; Підзаконні нормативно-правові акти: Укази Президента 

України (“Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у 

сфері зовнішніх зносин”1,”Про Перелік посад, приписаних до дипломатичних рангів України” ), 

постанови Кабінету міністрів України (“Положення про порядок укладення, виконання та 

денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру”) та інші.  

А також міжнародні договори ратифіковані Україною (Відповідно до Конституції 

України норми міжнародних угод – частина національного законодавства). До міжнародних 

норм, які врегульовують питання МЦПП відносяться:  

І. двосторонні договори України про правову допомогу та правові відносини в цивільних і 

кримінальних справах: з Республікою Грузія (підписано 9 січня 1995 р., ратифіковано Україною 

22 листопада 1995 р.). з Естонською Республікою (підписано 15 лютого 1995 р., ратифіковано 

Україною 22 листопада 1995 з Республікою Молдова (підписано 13 грудня 1993 р., 

ратифіковано Україною 10 листопада 1994 р.). з Республікою Польща (підписано 24 травня 

1993 р., ратифіковано Україною 4 лютого 1994 р.). з Китайською Народною Республікою 

(підписано 31 жовтня 1992 р., ратифіковано Україною 5 лютого 1993 р.). Про правову допомогу 

та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах із Литовською 

Республікою (підписано 7 липня 1993 р., ратифіковано Україною 17 грудня 1993 р.); про 

правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних 

справах із Латвійською Республікою (підписано 23 травня 1995 р., ратифіковано Україною 22 

листопада 1995 р.); про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах із Монголією 

(підписано 27 червня 1995 р., ратифіковано Україною 1 листопада 1996 р.); про правову 

допомогу та правові відносини в цивільних і сімейних справах із Республікою Узбекистан 

(підписано 19 лютого 1998 р., ратифіковано Україною 5 листопада 1998 р.) та ін. 

ІІ. Багатосторонні угоди, такі як Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних зі 

здійсненням господарської діяльності підписана урядами держав-учасниць Співдружності 

Незалежних Держав у м. Києві 20 березня 1992 р. (Київська Угода).  

ІІІ. Конвенції: 

Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (від 5 жовтня 

1961 р., набула чинності для України з 22 грудня 2003 р.) 

Конвенція про отримання за кордоном доказів по цивільних та торгових справах (від 18 

березня 1970 р., Україна із заявами і застереженнями приєдналася 19 жовтня 2000 р.) 

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

комерційних справах (від 15 листопада 1965 р., Україна із заявами і застереженнями 

приєдналася 19 жовтня 2000 р). 

http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/58B75522292C567142256776004B50C8?OpenDocument&login
http://search.liga.kiev.ua/l_doc2.nsf/alldocWWW/58B75522292C567142256776004B50C8?OpenDocument&login
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Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах укладена державами-членами Співдружності Незалежних Держав у м. 

Мінську 22 січня 1993 р. (Мінська Конвенція), 10 листопада 1994 р ратифікована з 

застереженнями). 

Згідно із Законом "Про правонаступництво України" від 12 вересня 1991 р. (ст. 7) нотами 

України, надісланими в січні 1994 р. до посольств іноземних держав, з якими у СРСР були 

двосторонні договори про правову допомогу, про застосування цих договорів щодо України, 

поки обидві сторони не домовляться про інше, а також відповідно до Віденської конвенції про 

правонаступництво держав щодо договорів від 23 серпня 1978 р., до якої Україна приєдналась 

17 вересня 1992 р. і передбачає, що двосторонній міжнародний договір, який у момент 

правонаступництва держав був чинним щодо території, що є об'єктом правонаступництва, 

вважається чинним між новою незалежною державою та іншою державою-учасницею, коли 

вони чітко про це домовились або внаслідок їх поведінки вони повинні вважатись такими, що 

висловили зазначену домовленість, в Україні застосовуються положення таких міжнародних 

угод між СРСР та: Народною Республікою Албанія про надання правової допомоги в 

цивільних, шлюбно-сімейних та кримінальних справах від 30 червня 1958 року; Алжирською 

Народною Демократичною Республікою про взаємне надання правової допомоги від 23 лютого 

1982 р.; Народною Республікою Болгарія про надання правової допомоги в цивільних, сімейних 

і кримінальних справах від 19 лютого 1975 р.; Угорською Народною Республікою про надання 

правової допомоги в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 15 липня 1958 р., а також 

Протоколу від 15 липня 1958 р. про внесення змін і доповнень до цього Договору; 

Соціалістичною Республікою В'єтнам про правову допомогу в цивільних, сімейних і 

кримінальних справах від 10 грудня 1981 р.; Грецькою Республікою про правову допомогу в 

цивільних і кримінальних справах від 21 травня 1981 р.; Народною Демократичною 

Республікою Йємен про правову допомогу в цивільних і кримінальних справах від 6 грудня 

1985 р.; Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних та кримінальних справах від 19 

січня 1984 р.; Корейською Народно-Демократичною Республікою про надання правової 

допомоги в цивільних, сімейних та кримінальних справах від 16 грудня 1957 р.; Республікою 

Куба про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних справах від 28 листопада 

1984 р.; Румунською Народною Республікою про надання правової допомоги в цивільних, 

сімейних та кримінальних справах від 3 квітня 1958 р.; Туніською Республікою про правову 

допомогу в цивільних і кримінальних справах від 26 червня 1984 р.; Фінляндською 

Республікою про правовий захист та правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних 

справах від 11 серпня 1978 р.; Італійською Республікою про правову допомогу в цивільних 

справах від 25 січня 1979 р.; Договору про взаємне надання правової допомоги між СРСР та 

Іракською Республікою від 22 червня 1973 р.; та ін. 

У зв'язку з офіційним оформленням правонаступництва України для неї залишається 

чинною Конвенція з питань цивільного процесу, що була укладена в Гаазі 1 березня 1954 р. і 

набула чинності для СРСР з 26 липня 1967 р. (Гаазька Конвенція). Крім того, 14 липня 1993 

року Україна приєдналась до Європейської конвенції про інформацію щодо іноземного 

законодавства 1968 року (від 7 червня 1968 року). 

За результатами вивчення теми студенти повинні знати: поняття та сутність міжнародного 

цивільного процесуального права та міжнародного цивільного процесу; та джерела їх правового 

регулювання. 

 

 

Семінарське заняття 2 

Тема 3. Принципи міжнародного цивільного процесуального права 

Тема 4. Право на судовий захист та правовий статус учасників міжнародного 

цивільного процесу 

 

Питання для усного опитування та дискусії 
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1. Поняття та система принципів міжнародного цивільного процесуального права 

2. Принцип "закон суду" (lex fori) в міжнародному цивільному процесі 

3. Загально-правова характеристика учасників міжнародного цивільного процесу 

4. Процесуальна правоздатність та дієздатність учасників міжнародного цивільного 

процесу. 

5. Процесуальні справа та обов’язки учасників міжнародного цивільного процесу.  

 

Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 2. Проаналізуйте письмово особливості визначення цивільної процесуальної 

правосуб’єктності учасників цивільного процесу на прикладі окремої іноземної країни.  

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, 

міжнародний спір, спір з іноземним елементом, іноземці,   особи без громадянства,   іноземні 

юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи); міжнародні організації, 

цивільна процесуальна правоздатність, цивільна процесуальна дієздатність, юридична 

заінтересованість. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному З метою 

глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми студенту 

варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

В Україні з кожним роком зростає кількість цивільних справ з іноземним елементом. 

Особливе місце серед них займають справи в яких хоча б один учасник правовідносин є 

іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою 

Відповідно до Конституції України (ч. 1 ст. 26) іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, 

несуть такі самі обов’язки, за окремими винятками, як і громадяни України. Зокрема їм 

гарантується конституційне право на судовий захист (ст. 55 Конституції України). Право 

іноземних осіб на вільний доступ до судового захисту передбачено ЦПК, ч. 1 ст. 73 Закону 

України “Про міжнародне приватне право” і міжнародними документами, визнаними Україною 

(наприклад, ст. 8 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 р., ст. 16 Конвенції про 

статус біженців від 28 липня 1951 р.).  

Зокрема, відповідно до ст. 496 ЦПК України іноземні особи мають право звертатися до 

судів України для захисту своїх прав, свобод чи інтересів, а отже можуть бути суб’єктами 

цивільних процесуальних правовідносин нарівні з фізичними та юридичними особами України.   

До іноземних осіб належать: 

1) іноземці – особи, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами 

(підданими) іншої держави або держав (ст. 1 Закону України “Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства”); 

2) особи без громадянства, тобто особи, яких жодна держава відповідно до свого 

законодавства не вважає своїми громадянами (ст. 1 Закону України “Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства”); 

3) іноземні юридичні особи – такі юридичні особи, які засновані і зареєстровані за межами 

України у порядку встановленому законодавством іншої країни; 

4) іноземні держави (їх органи та посадові особи); 

5) міжнародні організації – суб’єкти права, правосуб’єктність яких виникає в силу 

загальних положень міжнародного права або укладення міжнародних договорів. 

Передумовою набуття зазначеними особами правового статусу певного учасника 

цивільного процесу є цивільна процесуальна правосуб’єктність. При цьому цивільна 

процесуальна правосуб’єктність кожної іноземної особи в Україні залежить від її ролі в процесі 
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та характеру юридичної заінтересованості (адже процесуальна правосуб’єктність, наприклад, 

сторони відрізняється від правосуб’єктності третьої особи чи іншого учасника процесу). 

Структурними елементами цивільної процесуальної правосуб’єктності іноземних осіб в 

Україні є цивільна процесуальна правоздатність та цивільна процесуальна дієздатність. 

Відповідно до ст. 74 Закону України “Про міжнародне приватне право” процесуальна 

правоздатність і дієздатність іноземних осіб в Україні визначаються відповідно до права 

України. Тобто в цьому питанні діє принцип  «закону суду» (lex fori): законодавство України 

встановлює національний правовий режим в галузі захисту прав та інтересів іноземних осіб, це 

означає що на іноземців, осіб без громадянства, іноземних організацій поширюється такий 

самий режим як і на фізичних і юридичних осіб України та на них розповсюджуються однакові 

процесуальні права та обов’язки. Так, наприклад, якщо особа, відповідно до права своєї 

держави не є процесуально дієздатною, вона може бути визнана такою на території України, 

якщо вона має цивільну процесуальну дієздатність відповідно до цивільного процесуального 

законодавства України. При цьому поширення національного режиму на вищевказаних осіб 

ґрунтується на принципі безумовності, тобто не пов’язане з якими-небудь вимогами щодо 

обов’язковості проживання останніх на території України тощо.  

Водночас, необхідно зазначити, що поширення національного режиму на цивільну 

процесуальну право- та дієздатність іноземних осіб є швидше винятком, ніж правилом у 

національних правових системах. Наприклад, у США, Німеччині, Франції, Італії, Російській 

Федерації право- та дієздатність іноземної особи визначаються з урахуванням норм її 

«особистого закону».. 

Щодо процесуальної правоздатності іноземних юридичних осіб, то за правилом си. на 

вимогу суду, який розглядає справу, іноземна юридична особа має представити документ,  що  є 

доказом правосуб'єктності юридичної особи (сертифікат реєстрації, витяг з торгового реєстру 

тощо). Відповідно до ст. 13. Закону України «Про міжнародне приватне право» такі документи, 

що видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються 

дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним 

договором України 

Суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин можуть бути й іноземні держави в 

цілому, їх органи та посадові особи.  

На відміну від всіх інших суб’єктів іноземні держави користуються судовим імунітетом. 

Судовий імунітет (від лат. immunitas – недоторканість, звільнення від чого-небудь) полягає в 

тому, що до іноземної держави без згоди її компетентних органів не може бути пред’явлений 

позов, не може бути застосовано забезпечення позову і звернення стягнення на її майно, що 

знаходиться на території іншої держави (ч. 1 коментованої статті, ч. 1 ст. 79 Закону України 

“Про міжнародне приватне право”). Отже, судовий імунітет базується на суверенній рівності 

держав і означає непідсудність іноземних держав суду інших держав. 

Водночас  імунітет держави – це її право, а не обов’язок. Будь-яка держава може 

відмовитись від імунітету в цілому або від якого-небудь його елементу. Тому часто при 

укладенні угод з державою або її органом в таку угоду включають норму про згоду держави на 

розгляд позову до неї. У всіх інших випадках іноземці, як і громадяни України можуть 

пред'явити позов до іноземної держави, просити суд про забезпечення позову шляхом 

звернення стягнення на її майно, що знаходиться на території України, лише за згодою 

компетентних органів відповідної іноземної держави, якщо інше не передбачено законами 

України або міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Судовий імунітет поширюється також на акредитовані в Україні дипломатичні 

представництва іноземних держав, консульські установи останніх та ряд інших осіб. На відміну 

від іноземних держав вищевказані особи підлягають юрисдикції судів України, проте в лише 

межах визначених принципами та нормами міжнародного права або міжнародними договорами 

з відповідною державою.  

Так, відповідно до статей 31, 37 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 

квітня 1961 р. дипломатичний агент (голова представництва або член дипломатичного 
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персоналу представництва), а також інші особи, визначені цією Конвенцією, користуються 

імунітетом від цивільної юрисдикції, крім випадків пред’явлення: 

1) речових позовів щодо приватного нерухомого майна, яке знаходиться на території 

держави перебування, якщо тільки вони не володіють ним від імені акредитуючої держави для 

цілей представництва; 

2) позовів, що стосуються спадкування, відносно ці особи виступають як виконавець 

заповіту, опікун над спадковим майном, спадкоємець або відказоодержувач як приватна особа, 

а не від імені акредитуючої держави; 

3) позовів стосовно будь-якої професійної або комерційної діяльності, здійснюваної 

зазначеними особами у державі перебування за межами своїх офіційних функцій. 

Проте відкриття провадження у справі за позовною заявою дипломатичних агентів, інших 

осіб, визначених Віденською конвенцією про дипломатичні зносини, позбавляє їх права 

посилатися на імунітет від юрисдикції відносно зустрічних позовів, безпосередньо пов’язаних з 

основним позовом (ч. 3 ст. 32 Віденської конвенції про дипломатичні зносини). 

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 32 Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 

імунітету від цивільної юрисдикції таких осіб може відмовитися акредитуюча держава. 

Згідно зі ст. 43 Віденської конвенції про консульські зносини від 24 квітня 1963 р. 

консульські посадові особи й консульські службовці не підлягають юрисдикції судових органів 

держави перебування відносно дій, вчинених ними при виконанні консульських функцій. Однак 

це положення не застосовується відносно цивільного позову: 

1) що випливає з договору, укладеного консульською посадовою особою або 

консульським службовцем, за яким вони прямо або побічно не прийняли на себе зобов’язань як 

агенти держави, яку вони представляють; 

2) третьої сторони за шкоду, завдану нещасним випадком в державі перебування, 

викликаною дорожнім транспортним засобом, судном або літаком. 

Двосторонніми міжнародними договорами між Україною та іншими державами перелік 

випадків, за яких на консульських посадових осіб чи службовців може бути поширена цивільна 

юрисдикція судів, ширший. 

Наприклад відповідно до ч. 2 ст. 16 Консульської конвенції між Україною і Республікою 

Польщею від 8 вересня 1991 р. консульські посадові особи також не користуються імунітетом 

від цивільної юрисдикції держави перебування у справах про спадщину, в яких вони 

виступають спадкоємцем заповіту, управляючим чи опікуном спадщини як приватна особа. 

У ч. 1 ст. 34 Консульської конвенції між Україною та Китайською Народною Республікою 

від 31 жовтня 1992 р. до інших позовів, за умови пред’явлення яких на консульських посадових 

осіб не поширюється імунітет від цивільної юрисдикції держави перебування, належать такі:  

- щодо приватного нерухомого майна на території держави перебування, відшкодування 

якого вимагає третя особа; 

- що стосуються успадкування, коли вони виступають як виконавець заповіту, опікун над 

майном, яке успадковується, спадкоємець або відказоодержувач як приватна особа, а не від 

імені акредитуючої держави; 

- стосовно будь-якої професійної або комерційної діяльності, що здійснюється ними у 

державі перебування за межами своїх офіційних функцій. 

Процесуальна правоздатність міжнародної організації визначається на основі 

міжнародного договору, відповідно до якого її створено, її установчих документів або угоди з 

компетентним органом України. 

Міжнародні організації підлягають юрисдикції судів України у цивільних справах в 

межах, визначених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України, або законами України. Зокрема у ст.64 Конвенції про Міжнародну морську 

організацію від 6 березня 1948 р. закріплено положення, відповідно до якого правоздатність й 

імунітети, надані цій організації в зв’язку з її діяльністю, визначаються і регулюються 

Конвенцією про привілеї та імунітети спеціалізованих установ ООН, схваленою Генеральною 

Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 21 листопада 1947 р. Згідно ж розділу 4 останньої 

спеціалізовані установи, з майном та активами, де б і у чиєму би розпорядженні вони не 
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перебували, користуються імунітетом від будь-якої форми судового втручання, крім випадків, 

коли вони безперечно відмовляються від імунітету в якому-небудь окремому випадку 

За результатами вивчення теми студенти повинні знати та вміти розрізняти принципи 

міжнародного цивільного процесуального права; класифікувати іноземних осіб; визначати 

особливості їх процесуального правового статусу. 

 

Семінарське заняття 3 

Тема 5. Представництво у міжнародному цивільному процесі 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Значення інституту представництва у міжнародному цивільному процесі.  

2. Внутрішньо-правові та міжнародні засади його регулювання представництва у 

міжнародному цивільному процесі.  

3. Особи, які можуть виступати в якості представника  в міжнародному цивільному 

процесі. 

4. Документи, якими може бути підтверджено повноваження представника у 

міжнародному цивільному процесі. 

 

Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 3. Підготуйте порівняльну таблицю «Особливості підтвердження статусу 

адвоката у міжнародному цивільному процесі». Порівняти особливості підтвердження в Україні 

з будь-якою іноземною країною, на вибір здобувача.  

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, 

представництво, довіреність, апостиль, легалізація, адвокат, консульське представництво. 

Під час вивчення зазначеної теми потрібно враховувати, що особи можуть брати участь 

у цивільній  справі як безпосередньо, так і опосередковано через представника.  

Якщо документи, що посвідчують повноваження представника оформлялися за межами 

України, вони повинні бути належним чином легалізовані.  

Відповідно до Гаазької конвенції що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 

документів (від 5 жовтня 1961 р., до якої Україна приєдналася  22 грудня 2003 р.) , документи, 

призначені для подання в офіційні органи держав-учасниць Конвенції, засвідчуються в 

особливому порядку. Компетентним органом держави, в якій документ був складений, 

проставляється ""Apostille" (далі - апостиль). Тобто якщо довіреність оформлено в країні –

учасниці Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 р  на ній повинен бути проставлений апостиль. 

Для документів з країн, які не підписали Гаазької конвенції від 05 жовтня 1961 року 

застосовується консульська легалізація  відповідно до положень Віденської конвенції "Про 

консульські зносини" від 24 квітня 1963 року та наказу МЗС України «Про затвердження 

Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном» 

N 113 від від 04 червня 2002 року. 

Водночас для документів, що підтверджують повноваження представника з країн 

учасниць Конвенції про правову допомогу та правові відносини  в  цивільних,  сімейних  та 

кримінальних справах від 7 жовтня  2002  року (м.  Кишинів) або Конвенції про правову 

допомогу та правові відносини  в  цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 

1993 року (м. Мінськ) не потрібно якого-небудь спеціального посвідчення. 

Якщо представництво здійснює іноземний адвокат чи інший фахівець у галузі права, 

поряд з документами, що посвідчують його повноваження повинні бути подані документи, що 

підтверджують його професійний статус.  
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За правилом до ст. 4  Директиви ЄС 77/249 Про сприяння ефективному здійсненню 

адвокатами вільного надання послуг (Council Directive to facilita te the effective exercise by 

lawyers offreedom to provide services) від 22 березня 1977 p.,   представництво адвокатом свого 

клієнта в іноземній державі здійснюється відповідно до права держави, в якій відбувається 

цивільний процес, за винятком вимоги щодо необхідності реєстрації у певній професійній 

організації цієї держави; при здійсненні своїх представницьких функцій іноземний адвокат має 

дотримуватися правил адвокатської етики, що діють у державі суду, не порушуючи при цьому 

своїх обов'язків, покладених на нього законодавством держави його походження.   

В чинному українському законодавстві, чітко не передбачено підпорядковувала  

відносини процесуального представництва закону суду. Однак зважаючи на правило про  

національний правовий режим іноземців у цивільному процесі вбачається, що при 

представництві інтересів іноземців в судах України іноземний адвокат користується тими 

самими правами і несе такі самі обов'язки, що й адвокат України,  

Крім того відповідно до положень ст. 5 Віденської конвенції про консульські зносини 

1963р. іноземці в цивільному процесі України можуть користуватися консульським 

представництвом.  

 

Семінарське заняття 4 

Тема 6. Інші  учасники міжнародного цивільного процесу 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Залучення до міжнародного  судового процесу фахівців у галузі спеціальних 

знань, їх правовий статус 

2. Перекладач у міжнародному цивільному процесі. Вимоги до перекладу 

3. Процесуальний правовий статус експерта у міжнародному цивільному процесі. 

4. Особи, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення судового процесу. 

 

Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 4. Проаналізуйте письмово питання залучення до міжнародного судового 

процесу фахівців у галузі спеціальних знань, їх правовий статус 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, свідок, 

експерт, спеціаліст, перекладач. 

Під час вивчення зазначеної теми потрібно звернути увагу на учасників процесу, які 

сприяють здійсненню правосуддя. Особливу увагу слід приділити складу таких осіб. 

Слід звернути увагу на класифікацію вказаних суб’єктів залежно від мети їх участі (особи, 

які здійснюють організаційно-технічне забезпечення цивільного процесу; особи, які сприяють 

розгляду та вирішенню цивільної справи по суті). Інші учасники процесу також наділені 

комплексом прав та обов’язків. 

Вивчаючи питання щодо осіб, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення 

цивільного процесу необхідно проаналізувати спеціальні нормативно-правові акти та з’ясувати 

вимоги, які ставляться до вказаних осіб, їх процесуально-правове становище. 

При вивченні питання щодо свідка як суб’єкта процесуальних правовідносин слід 

з’ясувати хто може виступати в процесі у якості свідка, які особи не підлягають допиту як 

свідки, які особи мають право відмовитись від давання показань, встановити коло прав та 

обов’язків. А також яким чином отримати свідчення, якщо свідок проживає на території іншої 

держави. 

При аналізі фахівців у галузі спеціальних знань, необхідно з’ясувати, які вимоги 

ставляться до особи експерта, якими правами він наділений та які на нього покладаються 
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обов’язки, підстави за яких експерт може відмовитись від давання висновку… при цьому лід 

враховувати вимоги не тільки в Україні, а й в країні приналежності іноземного елемента….  

Тому при вивченні вказаного питання потрібно опрацювати як національні нормативно правові 

акти, так і зарубіжні.  

Слід звернути увагу і на особливості залучення перекладача у міжнародний цивільний  

процес, згадати положення принципу здійснення судочинства державною мовою. Необхідно 

з’ясувати хто може виступати перекладачем, визначити його процесуально-правий статус. 

До кола інших учасників судового процесу введено такого нового суб’єкта, як експерт з 

питань права. Слід звернути увагу, що ним може виступати лише визнаний фахівець у галузі 

права, визначити мету та форми його участі. Необхідно відмежовувати вказаного суб’єкта від 

експерта.  

За результатами вивчення теми студенти повинні розуміти різницю між правовом 

статусом сторони, представника, свідка, перекладача, та інших учасників міжнародного 

цивільного процесу. 

 

 

Семінарські заняття 5 

Тема 7. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Поняття та критерії міжнародної підсудності 

2. Види міжнародної підсудності 

3. Правове регулювання міжнародної підсудності в законодавстві України та договорах 

про правову допомогу. 

4. Порядок визначення міжнародної підсудності. в конкретних справах з іноземним 

елементом. 

 

Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 5. Проаналізуйте письмово питання міжнародної підсудності на прикладі 

окремої іноземної країни. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, 

міжнародний спір, спір з іноземним елементом, іноземці,   особи без громадянства,   іноземні 

юридичні особи, іноземні держави (їх органи та посадові особи); міжнародні організації. 

міжнародна підсудність, підсудність справ з іноземним елементом 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Підсудність цивільних справ з іноземним елементом (міжнародна підсудність) – це 

компетенція національних судів  щодо розгляду та вирішення цивільних справ та вчинення 

окремих процесуальних дій за участю іноземного елемента.  

Відповідно до ст. 76 Закону України “Про міжнародне приватне право” суди України 

можуть приймати до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом у 

таких випадках: 

1) якщо сторони передбачили своєю угодою підсудність справи з іноземним елементом 

судам України, крім випадків виключної підсудності, які буде зазначено нижче; 

2) якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або 

місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти стягнення, або 

знаходиться філія або представництво іноземної юридичної особи – відповідача; 

3) у справах про відшкодування шкоди, якщо її було завдано на території України; 



15 

 

4) якщо у справі про сплату аліментів або про встановлення батьківства позивач має місце 

проживання в Україні; 

5) якщо у справі про відшкодування шкоди позивач-фізична особа має місце проживання 

в Україні або юридична особа-відповідач – місцезнаходження в Україні; 

6) якщо у справі про спадщину спадкодавець у момент смерті був громадянином України 

або мав в Україні останнє місце проживання; 

7) дія або подія, що стала підставою для подання позову, мала місце на території України; 

8) якщо у справі про визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим особа мала 

останнє відоме місце проживання на території України; 

9) якщо справа окремого провадження стосується особистого статусу або дієздатності 

громадянина України; 

10) якщо справа проти громадянина України, який за кордоном діє як дипломатичний 

агент або з інших підстав має імунітет від місцевої юрисдикції, відповідно до міжнародного 

договору не може бути порушена за кордоном; 

11) в інших випадках, визначених законом України та міжнародним договором України. 

Підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом: 

1) якщо нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України;  

2) якщо у справі, яка стосується правовідносин між дітьми та батьками, обидві сторони 

мають місце проживання в Україні; 

3) якщо у справі про спадщину спадкодавець – громадянин України і мав в ній місце 

проживання; 

4) якщо спір пов’язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує 

реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні; 

5) якщо спір пов’язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців; 

6) якщо спір стосується дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України; 

7) якщо у справах про банкрутство боржник був створений відповідно до законодавства 

України; 

8) якщо справа стосується випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні;  

9) справи, що стосуються усиновлення, яке було здійснено або здійснюється на території 

України; 

10) в інших випадках, визначених законами України (ст. 77 Закону України “Про 

міжнародне приватне право”). 

Тобто при вирішенні питання про розгляд цивільних справ з іноземним елементом в 

Україні діє так званий „закон суду”. Рвазом з тим,  вирішуючи питання про підсудність 

цивільних справ з іноземним елементом, питання визначення підсудності врегульовуються не 

тільки нормами внутрішньодержавного цивільного процесуального права, але й колізійними 

нормами, які містяться в конвенціях та двосторонніх договорах України та інших держав про 

правову допомогу. 

Наприклад, відповідно до ст. 25 Договору між Україною і Республікою Польща про 

правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах, підписаного 24 

травня 1993 р., у справах, пов’язаних з особистими і майновими стосунками подружжя, 

компетентним є суд тієї Договірної Сторони, громадянами якої було подружжя в час подання 

заяви. 

Якщо під час подання клопотання один з подружжя є громадянином однієї Договірної 

Сторони, а другий – громадянином іншої Договірної Сторони, то в справах, пов’язаних з 

особистими і майновими стосунками подружжя, компетентним є суд тієї Договірної Сторони, 

на території якої подружжя має місце проживання. У випадку, коли один з подружжя має місце 

проживання на території України, а другий – на території Польщі, то компетентними є суди 

обох цих держав. 

За результатами вивчення теми студенти повинні розуміти загальні умови визначення 

підсудності справ з іноземним елементом. 
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Семінарське заняття 6 

Тема 8. Підготовка до судового розгляду та  

розгляд по суті цивільних справ з іноземним елементом 

 

Питання для усного опитування та дискусії 

 

1. Визначення змісту іноземного права. 

2. Визначення складу учасників міжнародного цивільного процесу. 

3. Міжнародна правова допомога у цивільних справах. 

4. Судові доручення: суть, види. 

 

Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 6. Проаналізуйте письмово питання залучення до міжнародного  судового 

процесу експерта у галузі права з метою з’ясування змісту іноземного права. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, 

міжнародний спір, зміст іноземного права, міжнародна правова допомога, судові доручення, 

інформування учасників процесу 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Цивільне судочинство в Україні здійснюється на засадах змагальності сторін. Тобто, 

сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права щодо подання доказів, їх 

дослідження та доведення перед судом їх переконливості, при чому кожна сторона повинна 

довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. До 

цивільних справ з іноземним елементом також застосовується правило про обов’язок 

доказування та подання доказів. 

Суди України повинні сприяти всебічному і повному з'ясуванню обставин справи. Тому 

вже на стадії підготовки такої справи до судового розгляду суддя повинен вирішити питання 

про належність поданих сторонами доказів, допустимість засобів доказування і, якщо потрібно 

вирішити клопотання сторін про витребування доказів тощо. Якщо ж згадати, що однією з 

сторін тут є іноземна особа, очевидно, що таке витребування може відбуватися на території не 

тільки України, а й іноземних держав. 

Оскільки суди України можуть діяти тільки в межах території нашої держави, виконання 

такої та ряду інших процесуальних дій за межами України можливе лише шляхом звернення за 

сприянням до судових органів інших держав –судове доручення. Виконання таких доручень 

називається наданням міжнародної правової допомоги. .  

Крім того така діяльність можлива і в зворотному порядку. Так, суди України виконують 

передані їм в установленому порядку доручення іноземних судів щодо вручення викликів до 

суду чи  інших документів,  допиту  сторін  чи свідків,  проведення експертизи чи огляду на 

місці,  вчинення інших процесуальних дій, за винятком випадків, коли2: виконання доручення   

може  призвести  до  порушення  суверенітету  України  або створити загрозу її національній 

безпеці;  не належить до юрисдикції цього суду;  суперечить  законам  або  міжнародному 

договору,  згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (ст. 500 ЦПК). 

Приналежність судів до різних держав і обумовлює специфіку виконання доручень 

іноземних судів на території України і доручень національних судів за межами України 

порівняно з відповідною діяльністю в межах однієї держави. Зокрема цивільним процесуальним 

                                                
2  Слід відмітити, що Ст. 19 Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справах від 22 січня 1993 року  передбачає лише дві підстави відмови від виконання доручення, коли 

останнє може заподіяти шкоду суверенітету чи безпеці або суперечить законодавству договірної сторони 
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законодавством України не конкретизовано порядку звернення судів України до іноземних 

судів з дорученням про виконання окремих процесуальних дій. Тому, основним джерелом 

правового регулювання цих відносин залишаються міжнародні договори. Зокрема, питання 

передачі та виконання судових доручень викладені у Конвенції про отримання за кордоном 

доказів у цивільних або комерційних справах від 18 березня 1970 р. Про можливість при 

виконанні доручень застосовувати законодавство країни, від якої виходить доручення, 

говориться в ЦПК України (ст. 415) та двосторонніх договорах між Україною та Литвою від 7 

липня 1993 р. (ст. 7), між Україною та Республікою Польща від 4 серпня 1994 р (ст.7) тощо. 

За загальним правилом зміст  і  форма  судового  доручення  про надання правової 

допомоги мають відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов'язковість  якого 

надана Верховною Радою України. Зокрема, виходячи із змісту ст. 1 Конвенції про отримання 

за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18 березня 1970 р. будь-який суд 

України може відповідно до національного цивільного процесуального законодавства 

звернутися до компетентного органу іноземної держави шляхом надіслання судового доручення 

з проханням отримати докази або вчинити інші процесуальні дії. 

Доручення суду України повинно містити відомості про: 

1) запитуючий орган і запитуваний орган (якщо останнє відомо суду); 

2) імена та адреси сторін в процесі та їх представників (якщо такі є); 

3) характер справи, для якої потребуються докази, з наданням в зв’язку з цим всієї 

необхідної інформації; 

4) докази, які мають бути отримані або інша процесуальна дія, яку потрібно провести. 

Крім того, в дорученні (там, де потрібно) вказується: 

5) імена та адреси осіб, яких потрібно допитати; 

6) запитання, які потрібно поставити особам в ході допиту, або виклад фактів, в зв’язку з 

якими вони мають бути допитані; 

7) документи або інше нерухоме чи особисте майно, що підлягають огляду; 

8) будь-які вимоги щодо отримання пояснень під присягою або урочистою заявою, або 

використання будь-якої іншої форми; 

9) будь-який спеціальний спосіб чи процедура виконання доручення. 

Також доручення повинно містити будь-яку іншу інформацію, необхідну для його 

виконання (ст. 3 Конвенції). 

Згідно ст. 4 Конвенції за загальним правилом судове доручення складається мовою 

запитуваного органу або супроводжується перекладом на цю мову. Однак, Договірна Держава 

приймає доручення також англійською чи французькою мовою або з перекладом на одну з цих 

мов, якщо вона не зробила застереження під час підписання цієї Конвенції, її ратифікації чи 

приєднання до неї. 

Договірна Держава, яка має більш ніж одну офіційну мову і не може в зв’язку з умовами 

внутрішнього законодавства приймати доручення однією з цих мов на всій території, шляхом 

подання заяви визначає мову, якою повинно бути складено або перекладено доручення у 

певних частинах її території. У разі недотримання умов такої заяви без поважної причини 

витрати по перекладу належною мовою покриваються запитуючою Державою. 

Крім того, Договірна Держава шляхом відповідної заяви може визначити й інші, ніж 

зазначені вище, мову або мови, якими доручення повинно бути надіслано до її Центрального 

Органу. 

Справжність перекладу, що додається до доручення, повинна бути засвідчена 

дипломатичним службовцем або консульським агентом, або перекладачем під присягою, або 

будь-якою іншою особою, яка має такі повноваження у Державі, від якої направляється 

доручення. 

Запитуючий орган, якщо побажає, може бути поінформований про час та місце виконання 

доручення для того, щоби надати можливість присутності заінтересованим сторонам та їх 

представникам (якщо такі є). Інформація щодо цього надсилається безпосередньо сторонам або 

їх представникам у випадку, коли про це просить орган запитуючої Держави (ст. 7 Конвенції). 
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Відповідно до ч. 3 ст. 9 Конвенції судове доручення виконується безвідкладно. Але, 

враховуючи, що його пересилка за кордон займає тривалий час, судове доручення потрібно 

направляти завчасно до судового розгляду. 

Згідно зі ст. 14 Конвенції виконання судового доручення не дає підстав для будь-яких 

відшкодувань податків або витрат будь-якого характеру. Разом з тим, запитувана Держава 

має право вимагати від запитуючої Держави відшкодування за сплату гонорарів експертам і 

перекладачам та витрати у зв’язку із застосуванням на прохання запитуючої Держави 

спеціальної процедури виконання доручення. 

Якщо виникає потреба у виконанні доручення в країні, яка не є учасницею конвенції про 

отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах від 18 березня 1970 року і 

з відповідною країною не укладено договору про правову допомогу, або відповідний договір не 

конкретизує вимоги до доручення, останні визначаються ст. 499 ЦПК України. Зокрема за 

правилом ч. 2-4 вказаної статті, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, судове доручення про надання правової 

допомоги оформлюється українською мовою і вйого змісті зазначаються:  

1) назва суду, що розглядає справу;  

2) за наявності міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, учасниками якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, - посилання 

на його положення;  

3) найменування справи, що розглядається;  

4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження фізичної особи або найменування 

юридичної особи, відомості про їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, а 

також інші дані, необхідні для виконання доручення;  

5) процесуальне становище осіб, щодо яких необхідно вчинити процесуальні дії;  

6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити;  

7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним договором, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або цього вимагає іноземний суд, який 

виконуватиме доручення.  

Судове доручення засвідчуються підписом судді, який його складає , та скріплюються 

гербовою печаткою, до доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою 

відповідної держави,. 

Поряд з вищевказаними питаннями на стаді підготовки перед суддею постає ще одне – 

визначення складу осіб, які беруть участь у справі, та забезпечення їх своєчасної явки в судове 

засідання. Для цього в міжнародному цивільному процесі використовуються судові виклики та 

повідомлення. Зрозуміло, що участь у справі іноземної особи обумовлює ряд проблем, 

пов’язаних з пересиланням документів за кордон. 

Для того щоб забезпечити вручення за кордоном судових та позасудових документів у 

цивільних або комерційних справах 19 жовтня 2000 року України приєдналась до однойменної 

Конвенції (від 15 листопада 1965 року). Даною Конвенцією передбачено вимоги до оформлення 

документів, що передаються для вручення в іншій державі, порядок та способи вручення 

документів. Зокрема, положення даної конвенції будуть застосовуватись у випадку 

необхідності вручення судової повістки про виклик до суду України на території Росії, 

Білорусії, Латвії, Литви, Естонії, Данії, Великобританії, Німеччини, Франції, США та інших 

держав-учасниць конвенції.  

За загальним правилом розгляд цивільних справ з іноземним елементом здійснюється за 

“законом суду”, тобто, якщо справа розглядатиметься судом України, то розгляд буде 

відбуватися в порядку передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.  

Вирішення ж цивільної справи з іноземним елементом суд здійснює відповідно норм як 

національного так і іноземного права (ст..8  ЦПК України). Суд може застосовувати не тільки 

іноземні закони, але й звичаї та судову практику в тих межа, яв яких останні визнаються 

джерелами права у відповідних державах. При чому, норми права інших держав повинні 

застосовуватись відповідно до їх офіційного тлумачення та практики застосування у 

відповідній державі. Тому для застосування норми іноземного права суд перш за все повинен 
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з’ясувати її зміст. З цією метою суд може звернутися до Міністерства юстиції України чи 

іншого компетентного органу або залучити експертів. 

Зміст права може встановлюватись не тільки судом, але й сторонами, які заінтересовані в 

застосування даного права. Так, наприклад, відповідно до ст. 9 ЦПК України особи, які беруть 

участь у справі, можуть подавати відповідні документи, що підтверджують зміст норм права 

іншої держави, на які вони посилаються в підтвердження своїх вимог або заперечень, а також 

іншими засобами сприяти суду у з'ясуванні їх змісту. 

Якщо зміст норм права іншої держави, незважаючи на вжиті з цією метою заходи, в 

розумні строки не з'ясовано, суд застосовує відповідні норми законів та інших нормативно-

правових актів України. 

Провадження в цивільних з іноземним елементом справах здійснюється відповідно до 

нормативно-правових актів, чинних на час вчинення конкретних процесуальних дій, розгляду 

та вирішення справи. Тому для застосування норми іноземного права суд повинен не тільки 

з’ясувати її зміст але й переконатися, що дана норма є чинною на момент застосування. 

За результатами вивчення теми студенти повинні також знати зміст правової допомоги та 

підготовки до судового розгляду справ в міжнародному цивільному процесі. . 

 

 

Семінарське заняття 7 

Тема 9. Примирення сторін у міжнародному цивільному процесі 

1. Поняття та значення примирення сторін у міжнародному цивільному процесі. 

2. Способи примирення. 

3. Оформлення примирення сторін та наслідки примирення для  міжнародного 

цивільного процесу. 

Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 7. Проаналізуйте письмово види примирних процедур які можуть 

застосовуватися в Україні при здійсненні судочинства з іноземним елементом. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, 

переговори, посередництва, арбітраж. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

У юридичній доктрині, неодноразово зазначалося, що застосування способів   

врегулювання конфліктів (спорів) в т.ч. на засадах примирення, є найбільш ефективним для 

захисту прав особи, на противагу тривалому і витратному судовому провадженню. Окремі з 

таких процедур (переговори, посередництво, арбітраж) були об'єктом наукової уваги 

неодноразово. При цьому більшістю науковців, такі способи розглядаються як альтернатива 

класичному правосуддю, а не його елемент.  В той же час в світовій правозастосовчій практиці 

такі способи часто інтегровані в систему юрисдикційного захисту.  

Серед новел цивільного процесуального законодавства, що були впроваджені  наприкінці 

2017 року, особливо привертає увагу нова примирна процедура — врегулювання спорів за 

участю судді 

Цей спосіб врегулювання спорів на засадах примирення можливо використовувати як 

елемент правосуддя в цивільних справах. Зокрема до початку розгляду цивільної справи по 

суті, суддя, призначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою для 

розгляду відповідної справи, за згодою сторін, може провести попередню зустріч зі сторонами, 

щоб дізнатися про їх аргументи. Надалі, для кращого розуміння процесу сторонами і отримання 

повної інформації, суддя міг проводити окремі наради з кожною зі сторін. Якщо ж сторони не 

бажають миритися, судочинство йде стандартною процедурою. 



20 

 

Запровадження цього своєрідного аналогу консиліації стало поштовхом для розширення 

спектру примирних процедур. Зокрема крім в грудні 2019 року подано на розгляд ВРУ 

черговий проект Закону України «Про медіацію».  

Утім для міжнародного цивільного процесу такі процедури не є новими і широко 

застосовуються при необхідності врегулювання спору з іноземним елементом. І перелік 

застосовуваних примирних процедур значно ширший за той, що наразі популяризується в 

Україні. 

 

Семінарське заняття 8 

Тема 10. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 

 

1. Поняття, значення інституту визнання і виконання іноземних судових рішень. 

2. Процесуальні аспекти визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні.  

3. Сертифікація судового рішення як альтернатива процедурі екзекватури. 

 

Аудиторна письмова робота 

 

Завдання 8. Проаналізуйте письмово порядок визнаття та звернення до виконання 

українських судових актів  на території окремої іноземної країни. 

 

Методичні вказівки 

Ключовими термінами, на розумінні яких базується засвоєння навчального матеріалу 

теми, є: міжнародне цивільне процесуальне право, міжнародний цивільний процес, 

екзекватура, сертифікація, дозвіл на виконання, виконавчий документ. 

З метою глибокого засвоєння навчального матеріалу при самостійному вивченні теми 

студенту варто особливу увагу зосередити на таких аспектах:  

Поряд з власне судочинством, міжнародний цивільний процес охоплює і питання 

пов’язані із наданням юридичної сили судовим актам однієї держави та території іншої.  

Адже, за загальним правилом, юридична сила судового рішення суду обмежена 

територією держави його приналежності. Проте за умов передбачених ЦПК України та 

міжнародними договорами України рішення іноземних судів можуть визнаватися та 

виконуватися на території нашої держави. 

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 (ст. 463 ЦПК 

України) 

Про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається 

клопотання до суду за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. 

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

України або останнє невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення 

іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника. 

Таке клопотання як правило подається безпосередньо заінтересованою особою 

(стягувачем), проте, якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України, передбачено подання такого клопотання через органи державної 

влади України, суд приймає до розгляду клопотання, що надійшло через орган державної влади 

України.(ст. 465 ЦПК України) 

Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду 

повинно відповідати вимогам ЦПК України щодо форми та змісту (ст. 466). Крім того окремо 

законодавчо визначено перелік документів, що мають додаватися до такого клопотання. Як 

правило, такий перелік визначається міжнародним договором з відповідною іноземною 

державою, проте якщо такого договору немає або в ньому немає вказівок з цього приводу то 

застосовується положення ч.2, 3  ст. 466 ЦПК України. 
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У випадку подачі клопотання яке не відповідає вищевказаним вимогам суд залишає його 

без розгляду та повертає клопотання разом з документами, що додано до нього, стягувачеві (або 

його представникові). 

Порядок розгляду та вирішення клопотання про надання дозволу на примусове виконання 

рішення іноземного суду , а також порядок оскарження відповідного судового рішення (Ухвала 

про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у 

задоволенні клопотання) визначається ЦПК України. 

У разі задоволення клопотання, на підставі рішення іноземного суду та ухвали про 

надання дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, суд видає 

виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому законом. 

Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому 

виконанню розглядається та вирішується в тому ж порядку що і рішення, що підлягає 

примусовому виконанню з окремими особливостями, визначеними ЦПК. Зокрема, можна 

виділити наступні особливості: специфічний суб’єктний склад учасників процесу (тут немає 

стягувача і боржника, а є тільки заінтересовані особи); специфіка правового регулювання вимог 

до оформлення клопотання, та перелік документів, що додаються до клопотання про визнання 

рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню визначається тільки ЦПК 

України. 

Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, визнається в Україні, 

якщо його визнання передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності (ст. 471 ЦПК) 

За результатами вивчення теми студенти повинні також знати та розуміти в яких випадках 

рішення іноземного суду тільки визнається, а в яких ще й звертається до виконання. 

 

 

1.4. Самостійна робота студентів 
 

Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою 

здобуття вищої освіти. Реалізація цієї мети обумовлює надзвичайну важливість самостійної 

роботи в навчальному процесі.  

Самостійна робота – це основний засіб оволодіння навчальним матеріалом  студентом у 

вільний від обов’язкових аудиторних занять час. Дана форма організації навчальної роботи має 

ціллю сприяти розвитку творчих здібностей студентів, формуванню особистості фахівця, 

здатного самостійно аналізувати, оцінювати і регулювати власну діяльність, усвідомлювати 

перспективи саморозвитку та самоосвіти. 

В рамка навчальної дисципліни «Міжнародний цивільний процес» передбачається два 

типи самостійної роботи студентів: обов’язкова (здійснюється в процесі навчальних занять, при 

підготовці до них і під час їх проведення), а також факультативна (здійснюється за 

узгодженням з викладачем у формі індивідуальних завдань, що визначаються для студентів з 

урахуванням їх особистих інтересів і здібностей). 

Самостійна робота здійснюється опосередковано, без безпосередньої участі керівника, але 

під його контролем. Залежно від типу самостійної роботи керівник може  визначати час її 

здійснення в процесі навчальних занять, узгоджувати її з іншими видами навчальної діяльності, 

пропонувати конкретні завдання, проводити інструктаж щодо їх виконання, з'ясовувати 

повноту, глибину та обсяг обов'язково виконаного завдання, здійснювати допоміжні заходи 

(консультації, спостереження, співбесіди та ін.) з опосередкованого управління діяльністю 

студентів і діагностики якості самостійної роботи. 
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1.4.1. Задання для самостійної роботи студентів 

 

Блок завдань (БЗ) № 1 

Тема 1. Міжнародне цивільне процесуальне право та міжнародний цивільний процес. 

 (виконується на семінар № 1) 

 

Завдання 1.   Підготуйте порівняльну таблицю співвідношення понять «міжнародний 

цивільний процес», «міжнародне цивільне процесуальне право», «судочинство з іноземним 

елементом»:  

Таблиця № 1.  

Співвідношення понять «міжнародний цивільний процес», «міжнародне цивільне 

процесуальне право», «судочинство з іноземним елементом 

 

№ 
№ 

п/п 

 

 

МІЖНАРОДНЕ 

ЦИВІЛЬНЕ 

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ПРАВО 

МІЖНАРОДНИЙ 

ЦИВІЛЬНИЙ 

ПРОЦЕС 

СУДОЧИНСТВО З 

ІНОЗЕМНИМ 

ЕЛЕМЕНТОМ 

1

. 

Поняття    

2

. 

Характерні ознаки    

3

. 

Зміст    

4 …    

 

Питання для самоконтролю 

1. Як  співвідносяться  поняття «міжнародний цивільний процес», «міжнародне цивільне 

процесуальне право», «судочинство з іноземним елементом?. 

2. Що таке іноземний елемент? 

3. Що є предметом правового регулювання міжнародного цивільного процесуального 

права? 

4. Яка система міжнародного цивільного процесуального права? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 2 

Тема 2. Джерела  міжнародного цивільного процесуального права 

(виконується на семінар № 1) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю: 

 

Таблиця №2 

Основні джерела міжнародного цивільного процесуального права 

 

№ 
№ 

п/п 

 

Національне 

законодавство 

Договори, в.т.ч. 

міжнародні 

Міжнародні 

акти  

Міжнародні 

звичаї 
Інші джерела 
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Питання для самоконтролю 

1. Які існують джерела права? 

2. Які джерела міжнародного цивільного процесуального права? 

3. Які норми «м’якого права» враховуються в міжнародному цивільному процесі? В яких 

випадках? 

4. Чи впливає  практика міжнародних судових організацій на здійснення міжнародного 

цивільного процесу? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 3 

Тема 3. Принципи міжнародного цивільного процесуального права 

(виконується на семінар № 2) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю: 

 

Таблиця №3 

Принципи міжнародного цивільного процесуального права 

№ 
№ 

п/п 

 

 

Назва принципу Зміст  
Правове 

регулювання 
Винятки  

     

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке принципи права? 

2. Які керівні засади входять до системи принципів міжнародного цивільного 

процесуального права? 

3. Яка специфіка реалізації принципів міжнародного цивільного процесуального права? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 4 

Тема 4. Право на судовий захист та правовий статус учасників міжнародного 

цивільного процесу 

(виконується на семінар № 2) 

 

Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю: 

 

Таблиця № 4 

Учасники міжнародного цивільного процесу 

 

№ 
№ 

п/п 

 

Суб’єкті, які 

здійснюють 

судочинство в 

справах з 

іноземним 

елементом 

Сторони та інші 

особи, які мають 

у справі 

матеріально-

правову та 

процесуальн 

заінтересованість 

Представники 

у 

міжнародному 

цивільному 

процесі 

Інші учасники 

міжнародног

о цивільного 

процесу 

 

 

 

… 

5      

 

Питання для самоконтролю 

1. Хто такі «Іноземні особи»? 

2. Які умови необхідні для звернення до суду? 
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3. Чим особа без громадянства відрізняється від біженця? 

4. Чи можуть бути учасником міжнародного цивільного процесу іноземні держави? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 5 

Тема 5. Представництво у міжнародному цивільному процесі. 

(виконується на семінар № 3) 

 

Завдання 1.   Підготувати порівняльну таблицю: 

Таблиця № 5 

Оформлення повноважень представника в міжнародному цивільному процесі 

 

№ 
№ 
п/п 

 

Іноземна 

країна 

 

Нормативно-

правове 

регулювання 

представництва 

Документи, 

якими 

оформляються 

Повноваження 

представника  

Яким   

повноваження 

представника  з 

іноземної країни 

підтверджуються 

в Україні  

Яким чином 

повноваження 

українського 

представника 

підтверджуються 

в цій іноземній 

країні   

      

 

Питання для самоконтролю 

1. Від чого залежить вибір представника з тієї чи іншої країни? 

2. Хто може бути представником в міжнародному цивільному процесі? 

3. Які є види представництва в міжнародному цивільному процесі?.  

4. Чи всі спори можуть врегульовуватись за участі представника? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 6 

Тема 6. Інші  учасники міжнародного цивільного процесу. 

(виконується на семінар № 3) 

 

 Завдання 1. Підготувати порівняльну таблицю: 

Таблиця № 6 

Форми застосування  спеціальних знань в міжнародному цивільному процесі 

 

№ 
№ 

п/п 

 

Сфера 

спеціальних 

знань 

 

фахівець 
Форми 

участі в 

МЦП 

Результат 

Способи 

взаємодії з 

учасниками 

процесу  

Примітка 

       

 

Питання для самоконтролю 

1. Як визначається, фахівець якої країни буде залучатися? 

2. Які особливості участі у міжнародному цивільному процесі перекладачів? 

3. Як визначається вартість послуг фахівців у міжнародному цивільному процесі? 
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Блок завдань (БЗ) № 7 

Тема 7. Підсудність цивільних справ з іноземним елементом 

(виконується на семінар № 4) 

 

Завдання 1.   Підготувати порівняльну таблицю: 

Таблиця № 7 

Підсудність в міжнародному цивільному процесі 

 

№ 
№ 

п/п 

 

Вид 

підсудності 

 

Як 

регламентується  

національним 

законодавством   

 

Якими 

багатосторонніми 

міжнародними 

актами  

регламентуються   

 

Якими 

двосторонніми 

міжнародними 

актами  

регламентуються   

Примітка   

      

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке міжнародна підсудність? 

2. Чи відрізняється міжнародна підсудність від підсудності цивільних справ, які не 

містять іноземного елемент? 

3. Як визначається підсудність конкретної справи? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 8 

Тема 8. Підготовка до судового розгляду та розгляд по суті цивільних справ з 

іноземним елементом 

(виконується на семінар № 5) 

 

Завдання 1.   Підготувати порівняльну таблицю: 

Таблиця № 8 

Визначення змісту іноземного права 

№ 
№ 

п/п 

 

Джерело   права, 

що визначає 

порядок 

визначення 

змісту 

іноземного права  

Підстави для 

застосування  

іноземного 

права 

 

Способи  

з’ясування 

змісту 

іноземного права   

 

Суб’єкти 

визначення 

змісту 

іноземного права      

Процедура  

визначення 

змісту 

іноземного права      

      

 

Питання для самоконтролю 

1. Як і коли визначається зміст іноземного права в справах з іноземним елементом? 

2. Чи відрізняються судові доручення в цивільному та міжнародному цивільному 

процесах? 

3. До кого суд звертається в випадку необхідності виконання судового доручення 

закордоном? 

4. Що таке міжнародна правова допомога? 
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Блок завдань (БЗ) № 9 

Тема 9. Примирення сторін у міжнародному цивільному процесі 

(виконується на семінар № 6) 

 

 Завдання 1.     Підготувати порівняльну таблицю: 

Таблиця № 9 

Примирні процедури у міжнародному цивільному процесі 

№ 
№ 

п/п 

 

Примирна 

процедура  

Сфера 

застосування 

 

Переваги   

 

Недоліки Приклад       

      

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Чи можливе примирення сторін у міжнародному цивільному процесі? 

2. Які примирні процедури допускаються  у міжнародному цивільному процесі? 

3. Яким чином може бути оформлено результати примирення сторін спору з іноземним 

елементом? 

 

 

Блок завдань (БЗ) № 10 
Тема 10. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні 

(виконується на семінар № 6) 

 

Завдання 1. Порівняти способи визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні 

та українських судів в іноземних державах у формі таблиці. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Яким судам підсудній справи про визнання та виконання рішень іноземних судів в 

Україні? 

2.  Які особливості порядку визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні? 

3. Яким чином вирішується питання про визнання та виконання рішень українських судів 

закордоном? 

 

1.5. Індивідуальні завдання  

Індивідуальні завдання – це основний засіб поглиблення, узагальнення та закріплення тих 

знань, які студенти одержують в процесі навчання. Дана форма організації навчання 

застосовується студентами у вільний від обов’язкових навчальних занять час.  

За загальним правилом індивідуальні завдання виконуються самостійно кожним 

студентом. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання 

можуть залучатися кілька студентів.  

В межах навчальної дисципліни «Міжнародний цивільний процес» індивідуальні завдання 

передбачаються у формі рефератів, слайдів-презентацій, таблиць. Завдання обирається 

студентом/студентами на початку семестру і виконується за встановленими вимогами. 

Виконання індивідуальних завдань здійснюється під методичним керівництвом викладача, але 

без його безпосередньої участі. 

Окрему групу індивідуальних завдань складають есе, які студенти можуть готувати  для 

покращення показників успішності за семінарські/практичні заняття.  
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1.5.1.Основні вимоги до написання індивідуальних завдань 

При виконанні індивідуальних завдань студенти повинні використовувати законодавчі та 

підзаконні акти, інструктивно-методичні матеріали, науково-монографічну літературу, судову 

практику, статистичні дані, аналітичну інформацію судових органів. 

При виконанні індивідуального завдання у формі реферату, останній повинен містити 

наступні структурні елементи: титульна сторінка встановленого зразка (зразок 1.), вступ, 

параграфи, висновки, список використаних джерел і додатки (у разі необхідності). Розділи 

змісту роботи формулюються самостійно студентом як найважливіші напрями розкриття її 

теми. 

Нумерація аркушів роботи починається з титульного аркуша. Номер на титульному 

аркуші не проставляється. 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні реферату. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за 

яким воно внесене у список використаних джерел, та сторінки.  

Роботи повинні виконуватись комп’ютерним способом з одностороннім розміщенням 

тексту на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з дотриманням прийнятих у діловодстві 

стандартних полів: лівого — 30 мм, верхнього та нижнього — 20 мм, правого — не менше 10 

мм. 

Обсяг роботи має забезпечувати належне висвітлення завдання і повинно бути виконано 

шрифтом Times New Roman кеглем 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом. 

Захист роботи передбачає презентацію реферату на практичних заняттях або науковому 

гуртку. 

При виконанні індивідуального завдання у формі презентації остання повинна містити 

від 10 до 20 слайдів на відповідну тему. Інформація на слайдах повинна бути структурованою 

та достатньою за обсягом для розкриття заданої теми.  

При виконанні індивідуального завдання у формі таблиці, остання розміщується 

симетрично на сторінці таким чином, щоб зручно було її розглядати без повороту, або з 

поворотом на кут 90 за годинниковою стрілкою.  

Таблиця повинна складатися із номера таблиці, найменування таблиці і самої таблиці. 

Номер таблиці і її найменування повинно вказуватись над таблицею, починаючи від лівого її 

кута за формою: "Таблиця 1. Назва таблиці". Крапка в кінці не проставляється.  

Таблиця повинна бути розподілена на на графи (колонки) і рядки. Ліву першу колонку та 

перший верхній ряд таблиці слід використовувати для назви критеріїв аналізу представленого в 

таблиці матеріалу. Якщо таблицю розділяють на частини і переносять на інші сторінки або 

розміщують одну частину під одною чи поряд. Допускається нумерація граф на початку таблиці 

і при перенесенні частин таблиці на наступних сторінках. У всіх випадках назва таблиці 

розміщуються тільки над першою її частиною. 

При виконанні індивідуального завдання у формі есе останнє повинно містити наступні 

структурні елементи: вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел.  

Інформація  в есе має бути структурована та повинна містити відповідні компоненти 

(тези, аргументи, приклади, оцінювальні судження, обґрунтування, висновки). 

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на джерела, що були використані при 

написанні есе. Посилання подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела, за яким 

воно внесене у список використаних джерел, та сторінки.  

Робота повинна виконуватись комп’ютерним способом, шрифтом Times New Roman 

кеглем 14 з 1,0 міжрядковим інтервалом, на папері формату А4 (210 мм х 297 мм) з 

дотриманням прийнятих у діловодстві стандартних полів: лівого — 30 мм, верхнього та 

нижнього — 20 мм, правого — не менше 10 мм. 

Бажано, щоб обсяг роботи не перевищував 5 сторінок, при цьому забезпечував належне 

висвітлення обраної теми.  

Креативність та нестандартність суджень вітається!) 

Захист роботи передбачає презентацію есе на практичних заняттях або науковому 

гуртку. 
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Тематика есе обирається студентом самостійно, відповідно до кола його наукових 

інтересів, та погоджується з викладачем. на прохання студента тему есе може запропонувати 

викладач. 

 

Зразок 1 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

Кафедра цивільного права та процесу 

     

   Навчальна дисципліна: 

   Міжнародний цивільний процес 

   

     

 РЕФЕРАТ  

  на тему:   

 «AMICUS CURIAE ЯК УЧАСНИК МІЖНАРОДНОГО 

ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ» 

 

     

     

   Виконав:  

   Іванов  

   Віктор Дмитрович, 

   студент 2 курсу магістратури 

    

   Перевірила:  

   Бондаренко-Зелінська 

   Надія Леонтіївна, 

   кандидат юридичних  наук, 

   доцент 

    

 2019  
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Зразок 2 

(Виклад роботи). 

 

ЗМІСТ                                                                                                   

    Стор. 

 ВСТУП - 3 

1. AMICUS CURIAE: поняття, сутність та характерні 

риси 

- 5 

2. Форми участі AMICUS CURIAE в судових 

провадженнях 

- 9 

3. Переваги та недоліки використання інформації від  

AMICUS CURIAE 

- 13 

 ВИСНОВКИ - 16 

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ - 18 

 

ВСТУП 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту вступу) 

. . . . . . . . .  

1. ( Назва першого параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту першого параграфу)  

. . . . . . . . .  

2. ( Назва другого параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту другого параграфу)  

. . . . . . . . .  

3. ( Назва третього параграфу) 

. . . . . . . . .  

( Виклад змісту третього параграфу)  

. . . . . . . . .  

ВИСНОВКИ 

. . . . . . . . .  

(Виклад змісту висновків) 

. . . . . . . . .  
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// Bond Law Review. Vol. 22. 2010. No. 3. P. 126 - 147, 145.. 

2. Султанов А.Р. Конституционное судопроизводство и "amicus curiae" // Журнал 

зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2009. N 4 (19). С. 25 – 30. 

Международная ассоциация Содействия Правосудию.URL:. http://www.iuaj.net/node/380 

3. Вайпан Г. «Друг суда» (amicus curiae) в российском конституционном судебном 

процессе: кто он такой и зачем он нужен? Институт права и публичной политики. URL: 

http://ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenija-amicus-curiae/article/. 

4. …  (інші джерела, оформлені відповідно до вимог  оформлення списку джерел). 

 

Нижче списку використаних джерел рукописним способом зазначаються дата виконання 

реферату і особистий підпис студента. 

 

 

http://www.iuaj.net/node/380
http://ilpp.ru/projects/litigation/zakljuchenija-amicus-curiae/article/
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1.5.2.Тематика індивідуальних завдань 

 

У разі обрання студентом роботи над індивідуальними завданнями, визначене нижче 

завдання 1 є обов’язковими, а завдання 2 на вибір студента. 

 

Завдання 1. Підготувати презентацію по одній з тем дисципліни. 

 

Завдання 2. Написати реферат на одну з тем : 

1. Міжнародний елемент: поняття, характерні ознаки, види. 

2. Правове регулювання міжнародного цивільного процесу  в Україні. 

3. Порівняльно-правова характеристика понять «міжнародний цивільний процес» та 

«міжнародне цивільне процесуальне право» 

4. Порівняльно-правова характеристика понять «міжнародний цивільний процес» та 

«судочинство з іноземним елементом» 

5. Міжнародні договори як джерела міжнародного цивільного процесуального права 

(вибір конкретних договорів для аналізу узгоджується з викладачем) 

6. «М’яке право» як джерело міжнародного цивільного процесуального права 

7. Правове регулювання судочинства з іноземним елементом в Україні 

8. Міжнародна правова допомога: поняття, значення, зміст 

9. Вимоги, яким повинен відповідати договір про підсудність спору з іноземним 

елементом. 

10. Принцип "закон суду" (lex fori) в міжнародному цивільному процесі 

11. Принципи ALI / UNIDROIT, їх значення для цивільного судочинства з іноземним 

елементом 

12. Доступ до правосуддя у справах з іноземним елементом; міжнародні правові акти, 

які його забезпечують 

13. Процесуальний правовий статус експерта з питань іноземного права у 

міжнародному цивільному процесі 

14. Amicus curiae як учасник міжнародного цивільного процесу 

15. Способи примирення сторін у міжнародному цивільному процесі 

16 Особливості надання міжнародної правової допомоги в умовах карантинно-

обмежувальних заходів 

17. Експерт з питань права, значення його участі у судовому процесі 

18. Особливості визнання судових рішень українських судів  за кордоном 

1.6. Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль у 6 семестрі проводиться у формі заліку. 

 

1.6.1. Питання для підсумкового контролю 

1. Іноземний елемент: поняття, характерні ознаки, види. 

2. Особливості спору з іноземним елементом. 

3. Міжнародне цивільне процесуальне право: поняття,  предмет і метод правового 

регулювання. 

4. Співвідношення понять «міжнародний цивільний процес» та «міжнародне 

цивільне процесуальне право». 

5. Співвідношення понять «міжнародний цивільний процес» та «судочинство з 

іноземним елементом». 

6. Поняття та структура  міжнародного цивільного процесу. 

7. Національне законодавство України про міжнародний цивільний процес. 

8. Міжнародні договори як джерела міжнародного цивільного процесуального права 
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9. Двосторонні міжнародні договори як джерела міжнародного цивільного 

процесуального права. 

10. Багатосторонні договори як джерела міжнародного цивільного процесуального права. 

11. «М’яке право» як джерело міжнародного цивільного процесуального права. 

12. Визначення конкретного складу учасників міжнародного цивільного процесу.  

13. Поняття та система принципів міжнародного цивільного процесуального права. 

14. Принцип "закон суду" (lex fori) в міжнародному цивільному процесі 

15. Принципи ALI / UNIDROIT, їх значення для цивільного судочинства з іноземним 

елементом. 

16. Принцип взаємності.  

17. Принцип рівності судових процесів держав. 

18. Процесуальна правоздатність та дієздатність учасників міжнародного цивільного 

процесу. 

19. Процесуальні справа та обов’язки учасників міжнародного цивільного процесу.  

20. Процесуальна правоздатність та дієздатність сторін у міжнародному цивільному 

процесі. 

21. Судовий імунітет.  

22. Іноземна особа: поняття, характерні ознаки.  

23. Іноземець як учасник міжнародного цивільного процесу 

24. Біженець як учасник міжнародного цивільного процесу.  

25. Держава як учасник міжнародного цивільного процесу.  

26. Міжнародна організація як учасник міжнародного цивільного процесу. 

27. Значення інституту представництва у міжнародному цивільному процесі.  

28. Внутрішньо-правові та міжнародні засади регулювання представництва у 

міжнародному цивільному процесі.    

29. Особи, які можуть виступати в якості представника  в міжнародному цивільному 

процесі. 

30. Оформлення повноважень для представництва в іноземному суді та  для 

представництва в українському суді. 

31. Документи, якими оформляються повноваження представника в міжнародному 

цивільному процесі. 

32. Процесуальна правоздатність та дієздатність свідків у міжнародному цивільному 

процесі. 

33. Залучення до міжнародного  судового процесу фахівців у галузі спеціальних знань, їх 

правовий статус. 

34. Перекладач у міжнародному цивільному процесі.  

35. Вимоги до перекладу в міжнародному цивільному процесі. 

36. Процесуальний правовий статус експерта у міжнародному цивільному процесі. 

37. Особливості участі у міжнародному цивільному процесі  експерта з питань іноземного 

права. 

38. Amicus curiae як учасник міжнародного цивільного процесу. 

39. Поняття та критерії міжнародної підсудності. 

40. Види міжнародної підсудності. 

41. Виключна підсудність у міжнародному цивільному процесі. 

42. Договірна підсудність у міжнародному цивільному процесі. 

43. Порядок визначення міжнародної підсудності в конкретних справах з іноземним 

елементом. 

44. Інформування учасників міжнародного цивільного процесу. 

45. Визначення змісту іноземного права. 

46. Тлумачення іноземного права. 

47. Визначення складу учасників міжнародного цивільного процесу. 

48. Міжнародна правова допомога: поняття, значення, зміст.  

49. Судові доручення: суть, види. 
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50. Форма і зміст  доручень про правову допомогу. 

51. Процесуальний порядок звернення національних судів з дорученням про правову 

допомогу. 

52. Поняття та значення примирення сторін у міжнародному цивільному процесі. 

53. Способи примирення сторін у міжнародному цивільному процесі. 

54. Примирні процедури та її роль в міжнародному цивільному процесі. 

55. Арбітраж, його значення для міжнародного цивільного процесу . 

56. Медіація, її значення для міжнародного цивільного процесу. 

57. Врегулювання спору за участю судді. 

58. Оформлення примирення сторін та наслідки примирення для  міжнародного 

цивільного процесу.  

59. Поняття, значення інституту визнання і виконання іноземних судових рішень. 

60. Процесуальні аспекти визнання   судових рішень в Україні, які не потребують 

виконання. 

 

1.6.2. Приклад залікового білету 

 

1. Співвідношення понять «міжнародне цивільне процесуальне право», «міжнародний 

цивільний процес». 

 

2. Документи, якими оформляються повноваження представника в міжнародному 

цивільному процесі. 

 

3. Вирішити ситуаційне завдання. 

 

2. Схема нарахування балів 

2.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 
 Вивчення  

навчальної дисципліни   
    

 100 балів  
    

     

Очна (денна, вечірня)  
форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 
навчання 

     

10 балів – 
за результатами навчання під 

час лекцій 

 5 балів – 
за результатами навчання під 

час лекцій 
     

40 балів – 
за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 25 балів – 
за результатами навчання під 

час семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

        

20 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 

 40 балів – 
за результатами самостійної 

роботи 

  

      

       

 30 балів – 
за результатами складання 

семестрового контролю 
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2.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій з навчальної дисципліни, 

обчислюється у пропорційному співвідношенні кількості відвіданих лекцій і кількості лекцій, 

передбачених навчальним планом, і визначається згідно з додатками 1 і 2 до Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова.   

З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення 10 лекцій за денною формою 

навчання. 

Отже, студент може набрати під час лекцій таку кількість балів: 

№ 

з/п 

Форма 

навчання 

Кількість 

лекцій за 

планом 

Кількість відвіданих лекцій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Денна 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.3. З цієї навчальної дисципліни передбачено проведення у шостому семестрі восьми 

семінарських занять  за денною формою навчання. 

Критерії поточного оцінювання знань студентів наведені у п.4.3.8. Положення про 

організацію освітнього процесу в Хмельницькому університеті управління та права імені 

Леоніда Юзькова. 

У випадку бажання студента покращити результати поточного оцінювання знань, 

останній може підготувати есе або таблицю по темі відповідного семінарського/практичного 

заняття. 

Критерії оцінювання завдання в межах максимально можливої кількості балів за есе, 

наведено в наступній таблиці: 

№ 

п/п 

Критерій Усього 

балів 

1. Вступ 0,5 

2. Огляд/аналіз правових норм, що регламентують обрану сферу правовідносин 1,0 

3. Посилання на загальну літературу з обраної проблематики 0,5 

4. Посилання на спеціальну літературу з обраної проблематики 1,0 

5. Аналіз загальної практики (в т.ч. але не виключно, судової практики, 

відомості судової статистики, постанов Пленуму ВСУ, загальної практики 

ЄСПЛ)   

0,5 

6. Аналіз спеціальної практики (в т.ч. але не виключно, конкретних прикладів із 

судової практики, максимально дотичні постанови Пленуму ВСУ, 

максимально дотичні рішення  ЄСПЛ)   

1,0 

7. Висновок, що містить узагальнення та аргументацію, які підсумовують 

викладене в основній частині та демонструє позицію студента щодо 

порушеної проблеми 

0,5 

8. Правильно оформлені посилання по тексту та список використаних джерел 1.0 

9. Креативність  

 Максимально можлива кількість балів 5,0 

Критерії оцінювання роботи здобувачів у формі таблиці в межах максимально можливої 

кількості балів, наведено в наступній таблиці: 

№ 

п/п 

Критерій Усього 

балів 

1. Відповідність формальним критеріям, вказаним в п. 1.5.1. 0,5 

2. Відповідність змісту таблиці її назві 1.0 

3. Таблиця є структурованою та логічною 1.0 

4. При підготовці таблиці використано офіційні джерела посилання на які 

зазначено в примітках до таблиці 

0,5 

5. Креативність  в оформленні таблиці 0.5 
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6. Максимально можлива кількість балів 3,0 

 

2.4. Перерозподіл кількості балів в межах максимально можливої кількості балів за 

самостійну роботу студентів та виконання індивідуальних завдань, наведено в наступній 

таблиці: 

№ 

з/п 
10 тем 

Номер теми Усього 

балів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1. 

Максимальна 

кількість балів за 

самостійну роботу 

20,0 20 

2. 

Максимальна 

кількість балів за 

індивідуальне 

завдання 

3. Усього балів  20 

Самостійна робота виконується студентами у формі таблиць. 

Індивідуальна робота, як вид самостійної роботи, – у формі рефератів, 

слайдів/презентацій. 

Критерії оцінювання самостійної роботи у формі таблиці ідентичні до тих, що 

висуваються при оцінювання завдань під час виконання аудиторної письмової роботи у формі 

таблиці. 

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання у формі реферату в межах максимально 

можливої кількості балів, наведено в наступній таблиці: 

№ 

п/п 

Критерій Усього 

балів 

1. Вступ що містить обґрунтування  актуальності та практичне значення 

обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи (до 1 стор.) 

1,0 

2. Розкриття теми реферату 1,0 

3. Огляд/аналіз правових норм, що регламентують обрану сферу 

правовідносин, вт.ч. але не виключно правил «м’якого права» 

2,0 

4. Опрацьовано загальну літературу з обраної проблематики 1.0 

5. Опрацьовано на спеціальну літературу з обраної проблематики 2,0 

6. Аналіз загальної практики (в т.ч. але не виключно, судової практики, 

відомості судової статистики, постанов Пленуму ВСУ, загальної практики 

ЄСПЛ)   

1,0 

7. Аналіз спеціальної практики (в т.ч. але не виключно, конкретних прикладів із 

судової практики, максимально дотичні постанови Пленуму ВСУ, 

максимально дотичні рішення  ЄСПЛ)   

2,0 

8. Висновок, що містить узагальнення та аргументацію, які підсумовують 

викладене в основній частині та демонструє позицію студента щодо 

досліджуваної теми (до 2 стор.) 

1,0 

9. Правильно оформлені посилання по тексту та список використаних джерел 2.0 

10. Максимально можлива кількість балів 10,0 
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Критерії оцінювання індивідуального завдання у формі слайдів в межах максимально 

можливої кількості балів, наведено в наступній таблиці: 

№ 

п/п 

Критерій Усього 

балів 

1. Відповідність інформації на слайдах обраній темі 2,0 

2. Структурованість, логічність та чіткість інформації на слайдах  2,0 

3. Достатність інформації на слайдах за обсягом для розкриття заданої теми.  2,0 

4. Креативне вирішення або оформлення слайдів/презентації 4,0 

5. Максимально можлива кількість балів 10,0 

Впродовж навчального періоду студенти можуть обрати кілька індивідуальних завдань в 
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3. Рекомендовані джерела 
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byulleten/zakonodatelstvo-respubliki-belarus/2021/aprel/ – Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь   

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122984&lang=ro– Codul de procedură civilă al 

Republicii Moldova 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271 – Codul de procedură civilă României  

http://zt.knteu.kiev.ua/files/2012/5(64)/Zt_05_2012_25.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
https://court.gov.ua/
http://www.ccu.gov.ua/uk/index
https://supreme.court.gov.ua/supreme/
https://www.president.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/ua
https://icac.org.ua/
http://www.minjust.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.dissercat.com/
https://core.ac.uk/
https://www.britannica.com/
http://izron.ru/articles/iz-voprosov-okhvatyvaemykh-problemoy-sudebnykh-resheniy-vazhneyshee-teoreticheskoe-i-prakticheskoe-z/sektsiya-8-mezhdunarodnoe-pravo-evropeyskoe-pravo-spetsialnost-12-00-10/printsip-mirnogo-razresheniya-sporov-kak-sposob-obespecheniya-mezhdunarodnogo-mira-i-bezopasnosti/
http://ilpp.ru/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.iuaj.net/
http://yurpsy.com/
https://uncitral.un.org/en
https://uncitral.un.org/en
https://www.un.org/
https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp–
https://treaties.un.org/
http://www.ilo.org/
http://journals.iir.kiev.ua/
https://brooklynworks.brooklaw.edu/
http://www.iccwbo.org/
https://ihl-databases.icrc.org/
https://cis-legislation.com/index.fwx
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=1
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=2
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=3
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=5
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=6
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=7
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=8
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=9
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=10
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=11
https://cis-legislation.com/search.fwx?countryid=12
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/ekspress-byulleten/zakonodatelstvo-respubliki-belarus/2021/aprel/
https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/ekspress-byulleten/zakonodatelstvo-respubliki-belarus/2021/aprel/
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122984&lang=ro–
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/140271
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/47259
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https://birosag.hu/videogaleriak/digitalis-birosag – Цифровий суд Угорщини 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296 – Kodeks postępowania 

cywilnego Rzeczpospolitej Polskiej 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053#pos=5302;-56 – Гражданский 

процессуальный кодекс Республики Казахстан 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUUID

=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f – Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 

patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas  

https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums–  Latvijas Civilprocesa likums/ Civilprocesa 

kodeksā 

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/nove-procesne-

kodexy/Uvod.aspx –  Civilný sporový poriadok,  Civilný mimosporový poriadok  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1963/99/20160614.html – Občiansky súdny 

poriadok 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 – Český občanský soudní řád 

https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/–  Zivilprozessordnung 
  

 

https://birosag.hu/videogaleriak/digitalis-birosag%20–
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053#pos=5302;-56
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.162435/asr?positionInSearchResults=4&searchModelUUID=5f2a16d1-a909-448d-804c-62a46e985a9f
https://likumi.lv/ta/id/50500-civilprocesa-likums–
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/nove-procesne-kodexy/Uvod.aspx
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Nase-projekty/nove-procesne-kodexy/Uvod.aspx
https://www.justice.gov.sk/Dokumenty/Rekodifik%C3%A1cia/Schv%C3%A1len%C3%A9%20NRSR_Civiln%C3%BD%20mimosporov%C3%BD%20poriadok.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/zpo/–
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Укладач навчально-методичних рекомендацій:  

професор кафедри цивільного права та процесу,  

кандидат юридичних наук, доцент 

_______________________     Н.Л. БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКА 

 

20 травня 2020 року  

 

 

 

Схвалено кафедрою цивільного права та процесу 20 травня 2020 року,  

протокол № 10. 

Завідувач кафедри _____________________ С.Д.Гринько 

20 травня 2020 року  

 

Декан юридичного факультету 

_______________________ С. А. Крушинський 

20 травня 2020 року 

 

Погоджено методичною радою університету 18 червня 2020 року,  

протокол № 8. 

Голова методичної ради _________________ І.Б. Ковтун 

18 червня 2020 року  
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Обліковий обсяг робочої програми – 2,86 ум. др.арк. 
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