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Виконай, якщо зможеш, або наполегливість 
за принципом взаємності

Визнання рішень 
іноземних судів в Украї ні

Успішне завершення довгого су-
дового процесу та отримання бажа-
ного позитивного судового рішення 
можна порівняти зі сходженням до 
базового табору Евересту. Процес 
захоплює, але водночас він складний 
і витратний. Однак, незважаючи на 
всі зусилля, головна ціль все ще не 
досягнута — найвища вершина світу 
не підкорена. Аналогічно, отримав-
ши остаточне судове рішення, пози-
вач мимоволі уподібнюється до аль-
пініста — пів дороги пройдено, але 
мети, заради якої починався процес 
(а саме ефективний захист і віднов-
лення порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав та інтересів), досі 
не вдалося досягти.

Ефективність та діє вість сис-
теми виконання судових рішень 
є неодмінною складовою права на 
справедливий суд, що гарантується 
ст. 6 Конвенції про захист прав лю-
дини та основоположних свобод. 
Зокрема, Євро пейський суд з прав 
людини у своїх рішеннях поширює 
гарантії ст. 6 Конвенції на стадію 
виконання судових рішень і наго-
лошує: «Якщо вбачати у ст. 6 тільки 
проголошення доступу до судового 
органу та права на судове прова-
дження, то це могло б породжувати 
ситуації, що суперечать принципу 
верховенства права, який договірні 
держави зобо в'язалися поважати, 
ратифікуючи Конвенцію» (п. 40 Рі-
шення ЄСПЛ у справі «Горнсбі проти 
Греції» від 19.03.1997 р.).

Виконання судових рішень 
в Украї ні є непростим процесом на-
віть за відсутності іноземного еле-

менту. Що вже говорити про проце-
дуру визнання та виконання рішень 
іноземних судів, яка є фак тично не-
вичерпним джерелом для творчості 
в контексті пошуку причин та під-
став, чому саме ваше рішення не 
може бути визнане та виконане на 
території Украї ни.

Підстави та умови для 
примусового виконання 
рішення іноземного суду
Рішення іноземних судів і між-

народних комерцій них арбітражів 
визнаються та виконуються на те-
риторії Украї ни у випадках, якщо їх 
визнання та виконання передбача-
ється міжнародною угодою, згода 
на обов'язковість якої надана Вер-
ховною Радою Украї ни, або за прин-
ципом взаємності.

Визнання рішення іноземного 
суду означає поширення закон ної 
сили рішення іноземного суду на 
територію Украї ни у встановлено-
му законом порядку. При цьому 
Цивільний процесуальний кодекс 
Украї ни розмежовує та визначає 
умови для визнання рішення іно-
земного суду, що не підлягає при-
мусовому виконанню в Украї ні, 
а також для визнання та виконання 
рішення іноземного суду, що підля-
гає примусовому виконанню (тобто 
реалізації судового рішення шляхом 
застосування заходів державного 
примусу у виконавчому проваджен-
ні). Зокрема, рішеннями, які не по-
требують виконання, є рішення про 
визнання прав, оголошення банк-
рутом, визнання, оскарження чи 

позбавлення батьківства, розірван-
ня шлюбу, встановлення фактів, що 
мають юридичне значення тощо.

Таким чином, за наявності між-
народних договорів про взаємне на-
дання правової допомоги між Украї-
ною і державою, про визнання та 
виконання рішення суду чи арбітра-
жу якої надійшло клопотання, таке 
клопотання має за формою і зміс-
том відповідати вимогам, передба-
ченим у міжнародному договорі.

Наразі є чинними такі міжнарод-
ні договори, до яких приєдналась 
Украї на:

• Конвенція про правову допомо-
гу і правові відносини у цивільних, 
сімей них та кримінальних спра-
вах, укладена державами- членами 
Співдружності Незалежних Держав 
у Мінську 22.01.1993 р. (Мінська 
Конвенція);

• Угода про порядок вирішення 
спорів, пов'язаних зі здійсненням 
гос подарської діяльності, підписана 
урядами держав- учасниць Співдруж-
ності Незалежних Держав у Києві 
20.03.1992 р. (Київська Угода);

• Конвенція про визнання та 
виконання іноземних арбітраж-
них рішень, укладена в Нью- Йорку 
у 1958 р. (Нью- Йоркська Конвенція);

• Євро пейська конвенція про 
зовнішньоторговельний арбітраж, 
підписана в Женеві 21.04.1961 р. 
(Євро пейська конвенція).

Окрім того, існують двосторон ні 
міжнародні договори про взаємне 
визнання і виконання судових рі-
шень між Украї ною та Польщею, 
Монголією, Грузією, Китайською 
Народною Респуб лікою, Молдовою, 
Естонією, Латвією, Литвою та ін.

У разі відсутності міжнародного 
договору з державою, рішення суду 
якої необхідно визнати та виконати 
на території Украї ни, таке визнання 
та виконання є можливим за прин-
ципом взаємності. Цей принцип 
міжнародного приватного права 
передбачає, що навіть у разі відсут-
ності відповідного міжнародного 
договору рішення суду іноземної 
держави на території Украї ни має 
бути виконане за умови, якщо згід-
но з націо нальним законодавством 
цієї держави також передбачена 
можливість виконання іноземно-
го судового рішення за принципом 
взаємності (тобто рішення україн-

ського суду взаємно може бути ви-
конане на території такої держави). 
При цьому наявність принципу вза-
ємності презюмується, поки не до-
ведено іншого. Для прик ладу, досі 
відсутні угоди про взаємне вико-
нання судових рішень між Украї ною 
і такими країн ами як США, Канада, 
Австралія, Нова Зеландія, Франція, 
Німеччина тощо.

Обов'язкові формальні 
вимоги до клопотань
Клопотання про надання доз волу 

на примусове виконання рішення 
іноземного суду подається за міс-
цем проживання (перебування), 
за місцезнаходженням боржника 
або за місцезнаходженням май-
на боржника. Заява про визнання 
і надання доз волу на виконання рі-
шення міжнародного комерцій ного 
арбітражу подається до Київського 
апеляцій ного суду. При цьому вимо-
ги до форми та змісту клопотання 
про надання доз волу на примусо-
ве виконання рішення іноземного 
суду встановлюються як ратифіко-
ваними Украї ною міжнародними 
договорами (за наявності), так і Ци-
вільним процесуальним кодексом 
Украї ни, що достатньо детально 
регламентує форму і зміст таких 
клопотань та зазвичай розширює 
перелік документів, що додаються 
до клопотання про виконання рі-
шення іноземного суду.

Зокрема, клопотання подаєть-
ся у письмовій формі та повинно 
містити ім'я (найменування), міс-
цезнаходження особи, що подає 
клопотання, та боржника, а також 
мотиви подання клопотання. Серед 
іншого, до клопотання додаються 
такі документи: копія рішення іно-
земного суду, про примусове вико-
нання якого подається клопотан-
ня; офіцій ний документ про те, що 
рішення іноземного суду набрало 
чинності (якщо це не зазначено в рі-
шенні); документ, який засвідчує, 
що боржник був належним чином 
повідомлений про дату, час і місце 
розгляду справи тощо. Документи 
мають бути належним чином лега-
лізовані (апостильовані) та подані 
разом з нотаріально засвідченим пе-
рекладом україн ською мовою (мо-
вою, передбаченою міжнародними 
договорами Украї ни).

Олександр ЛУГОВСЬКИЙ, 
партнер Eterna Law

Лідія ЖОВТЯК, 
юристка Eterna Law

О ЛУГОВСЬКИЙ Лі і ЖОВТЯК
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Варто зауважити, що до оформ-
лення клопотання про виконання 
рішення іноземного суду потрібно 
підходити ретельно та ґрунтовно, 
оскільки перелік підстав для відмо-
ви у задоволенні клопотання про 
надання доз волу на примусове ви-
конання рішення іноземного суду 
знач но шир ший, ніж перелік вимог 
до такого клопотання. До того ж 
на практиці він достатньо широко 
трактується і час то застосовується 
судами.

Найпоширеніші підстави 
сказати «ні»
По-перше, суд може відмовити 

у задоволенні клопотання про ви-
знання та виконання рішення іно-
земного суду, якщо сторона, сто-
совно якої постановлено рішення 
іноземного суду, була позбавлена 
можливості взяти участь у судовому 
процесі через те, що їй не було на-
лежним чином і вчасно повідомлено 
про розгляд справи.

На практиці з цим пунктом може 
виникнути проб лема, якщо згідно 
з процесуальним законодавством 
країни, рішення суду якої необхідно 
визнати та виконати на території 
Украї ни, таке рішення розглядається 
та ухвалюється без учас ті боржника 
у справі. Наприк лад, відповідно до 
процесуального законодавства де-
яких країн (зокрема, Французької 
Респуб ліки, Об'єднаних Арабських 
Еміратів), розгляд клопотання про 
вжиття заходів забезпечення позову 
(накладення арешту) відбувається 
ex-parte, тобто за заявою однієї сто-
рони без виклику сторін у справі. За 
таких умов заявник не має можли-
вості подати документ, що засвідчує 
належність повідомлення боржника, 
тому в його інтересах довести до 
відома суду відповідні процесуаль-
ні норми країни, рішення суду якої 
необхідно визнати та виконати на 
території Украї ни.

При цьому актуальна судова прак-
тика визнає, що належність повідом-
лення сторони про судовий процес 
підлягає визначенню згідно з проце-
суальним законодавством держави 
місця проведення судового розгляду 
(зокрема, відповідна правова по-
зиція була висловлена у Постанові 
Верховного Суду від 06.03.2019 р. 
у справі №201/3600/16-ц).

По-друге, суд може відмовити 
у задоволенні клопотання про ви-
знання та виконання рішення іно-
земного суду, якщо рішення інозем-
ного суду не набрало закон ної сили. 
Знову ж таки, на практиці у заявни-
ка може виникнути проб лема, якщо 
процесуальне законодавство країни, 
рішення суду якої необхідно визнати 
та виконати на території Украї ни, 
не передбачає видачу офіцій ного 
документа про набрання рішенням 
закон ної сили, а формулювання 
у рішенні не доз воляють одно знач-
но зробити вис новок про набрання 
закон ної сили рішенням суду.

По-третє, суд може відмовити 
у задоволенні клопотання про ви-
знання та виконання рішення іно-

земного суду, якщо пропущено строк 
пред'явлення рішення іноземного 
суду до примусового виконання 
в Украї ні. Цивільний процесуаль-
ний кодекс Украї ни встановлює, що 
рішення іноземного суду може бути 
пред'явлене до примусового вико-
нання в Украї ні протягом 3-х років 
з дня набрання ним закон ної сили, 
за винятком рішення про стягнен-
ня періодичних платежів, яке може 
бути пред'явлене до примусового 
виконання протягом усього строку 
проведення стягнення з погашенням 
заборгованості за останні 3 роки. 
Однак варто зазначити, що в між-
народних договорах, ратифікованих 
Украї ною, може передбачатися ін-
ший строк для пред'явлення рішен-
ня іноземного суду до примусового 
виконання.

Незважаючи на те, що 3-річно-
го строку зазвичай достатньо, щоб 
організувати та правильно оформи-
ти всі необхідні документи, труд-
нощі можуть виникнути у випадку 
визнання та виконання ухвал іно-
земного суду (наприк лад, ухвал про 
вжиття заходів забезпечення позо-
ву). Зокрема, процесуальне законо-
давство країни, рішення суду якої 
необхідно визнати та виконати на 
території Украї ни, може передбача-
ти строк, протягом якого ухвала має 
бути виконана, або додаткові умови, 
недотримання яких може призве-
сти до втрати чинності ухвалою. Зо-
крема, процесуальне законодавство 
Французької Респуб ліки передбачає, 
що ухвала про накладення арешту 
може втратити силу, якщо накла-
дення арешту на май но боржника 
в порядку забезпечення позову не 
буде врегульоване протягом 3-х мі-
сяців з дати його підписання.

Таким чином, на практиці у заяв-
ника може виникнути потреба здійс-
нювати всі необхідні процедури для 
збирання та підготовки документів 
для надання доз волу на примусове 
виконання рішення в Украї ні (зокре-
ма, організовувати апостилювання 
документів, їх переклад і нотаріаль-
не засвідчення) в умовах обмежених 
процесуальних строків. До того ж 
заявник має проінформувати суд 
про відповідні процесуальні норми 
іноземної країни.

По-четверте, суд може відмовити 
у задоволенні клопотання про ви-
знання та виконання рішення іно-
земного суду, обґрунтовуючи своє 
рішення незазначенням мотивів 
подання клопотання. За загальним 
правилом, клопотання про визнан-

ня та надання доз волу на примусове 
виконання рішення іноземного суду 
має бути розглянуте судом у вста-
новлених межах, а саме суд не має 
права розглядати питання про пра-
вильність цих рішень по суті, вноси-
ти до останніх будь- які зміни.

Однак на практиці суди вважають 
недостатнім, якщо заявник невигад-
ливо та прямоліній но викладе моти-
ви подачі клопотання у такій формі: 
«Іноземний суд постановив рішення, 
яке набуло закон ної сили, прошу ви-
знати й виконати». В цьому випадку 
недостатньо скрупульозний підхід до 
обґрунтування мотивів подачі кло-
потання може стати приводом для 
залишення клопотання без розгляду 
та повернення клопотання разом із 
документами, що додані до нього, 
на доопрацювання. Таким чином, 

в інтересах заявника викласти фак-
тичні обставини справи, щоб доне-
сти до відома суду обґрунтованість 
рішення іноземного суду, а також 
детально пояснити, чому заявник 
вважає, що рішення іноземного суду 
підлягає визнанню та виконанню на 
території Украї ни.

Зазначені вище підстави для від-
мови у задоволенні клопотання про 
визнання та виконання рішення іно-
земного суду є найпоширенішими, 
але суди можуть відмовити у задово-
ленні клопотання чи залишити кло-
потання без розгляду з інших при-
чин. Наприк лад, через неналежне 
обґрунтування заявником того, що 
рішення іноземного суду підлягає 
саме примусовому виконанню на те-
риторії Украї ни, або незазначення, 
що розгляд рішення не належить до 
виключної компетенції україн ських 
судів. Варто розуміти, що через знач-
ну завантаженість місцевих судів, на 
жаль, достатньо час то вони надають 
перевагу пошуку в клопотанні будь- 
якого недоліку, який можна вико-
ристати як можливість залишити 
клопотання без розгляду та повер-
нути його заявнику для «роботи над 
помилками».

Процесуальні особ ливості
Про належним чином оформле-

не клопотання суд у 5-денний строк 
письмово повідомляє боржника 
і пропонує йому в місячний строк 
подати заперечення проти цього 
клопотання. Після подання борж-
ником заперечень, у разі відмови від 
подання заперечень, а також у разі 
неподання боржником заперечень 
у місячний строк з часу його пові-
домлення, суддя постановляє ухва-

лу, в якій визначає дату, час і місце 
судового розгляду клопотання. Роз-
гляд клопотання проводить суддя 
одноосібно у відкритому судовому 
засіданні. За результатом розгляду 
клопотання суд постановляє ухвалу 
про надання доз волу на примусо-
ве виконання рішення іноземного 
суду або про відмову у задоволенні 
клопотання.

Незважаючи на те, що з огляду 
на строки, визначені в Цивільному 
процесуальному кодексі, процеду-
ра визнання та виконання судових 
рішень видається простою і недов-
готривалою, на практиці процес 
триває знач но довше. Зокрема, до-
статньо час то суд спершу залишає 
клопотання без розгляду та повер-
тає його заявнику (а заявник або 
бажає скористатися можливістю 
апеляцій ного оскарження такого рі-
шення, або витрачає час на виправ-
лення недоліків, на які вказав суд). 
Також сторони мають можливість 
подавати клопотання про перене-
сення розгляду судом клопотання 
про виконання рішення іноземно-
го суду. При цьому боржник може 
використати затягування проце-
су для виведення активів з метою 
уникнення сплати боргу.

Варто зауважити, що для недо-
пущення таких дій та забезпечення 
можливості реального виконання рі-
шення іноземного суду процесуаль-
не законодавство Украї ни передба-
чає можливість застосування заходів 
забезпечення позову в межах прова-
дження про визнання і виконання 
рішень іноземних судів та арбітра-
жів як до звернення до суду з кло-
потанням про виконання рішення 
іноземного суду, так і на будь- якій 
стадії судового розгляду.

Завершується процедура визнан-
ня рішення іноземного суду ухвалою 
про надання доз волу на примусове 
виконання іноземного рішення, яка 
набрала чинності, та видачею судом 
виконавчого листа, який пред'явля-
ється для виконання до державної 
виконавчої служби чи приватно-
го виконавця в порядку загальної 
процедури виконання рішень судів 
в Украї ні.

Таким чином, визнати та викона-
ти рішення іноземного суду в Украї ні 
реально, хоча і непросто, зважаю-
чи на трудомісткість та витратність 
процесу. З одного боку, складність 
процедури, великий перелік необ-
хідних документів та підстав для 
відмови є гарантією того, що пра-
ва боржника не будуть порушені 
визнанням і виконанням в Украї ні 
сумнівних судових рішень. З іншого 
боку, достатньо час то процедура ви-
знання та виконання рішень інозем-
них судів ускладнюється небажан-
ням місцевих судів заглиблюватися 
у тонкощі іноземного судочинства 
та довільним трактуванням підстав 
для відмови. Однак судова практи-
ка та реформування закону дають 
підстави для оптимізму в контексті 
захисту інтересів осіб, зацікавлених 
у виконанні рішень іноземних судів 
в Украї ні.

Визнати та виконати 
рішення іноземного суду в Україні 

реально, хоча і непросто


