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ПРОЦЕС ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В 

УКРАЇНІ 
 

В статті розглядаються проблеми визнання і виконання іноземних судових рішень в Україні. Зокрема, проаналізовано 

законодавство та судову практику, яка стосується цього питання. Окрема увага приділена виконанню судових 

рішень в іноземній валюті. 

Дія судового рішення, винесеного судом однієї держави, обмежена територією цієї держави. Причиною є те, що 

судове рішення розглядається в якості частини правопорядку тієї держави, в межах юрисдикції якої, воно було 

винесене. Проте у справах, ускладнених іноземним елементом постає питання визнання і виконання судового рішення 

на території іншої держави. Дані Єдиного державного реєстру судових рішень України свідчать про те, що 

юридичні і фізичні особи все частіше звертаються до судів з питань виконання рішень іноземних судів в Україні. 
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Постановка проблеми та її актуальність. З 

розвитком економічних відносин дедалі 

збільшується кількість спорів з іноземним 

елементом. Тому питання визнання та виконання 

рішень іноземних судів є актуальним. Зазначене 

стосується досвіду іноземних держав з цього 

питання. Зокрема, цікавим є дослідження питань 

визнання та виконання рішень іноземних судів на 

прикладі співпраці іноземних держав та України  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика визнання і виконання рішень 

іноземних судів привертає увагу чи малої кількості 

науковців, серед яких В. Чубарєв, М. Штефан, С. 

Фурса, Ю. Білоусов, О. Євтушенко та ін. Зокрема, 

над питаннями визнання рішень українських судів 

щодо нерезидентів працювала Д. Глушков. 

Метою  є теоретичне узагальнення і обґрунту-

вання процесу набрання рішеннями іноземних судів 

та арбітражів законної сили на території України.  

Основні результати дослідження: Проблема 

визнання та виконання рішень іноземних судів, 

постанов та рішень іноземних недержавних 

установ, до яких належать арбітражні та третейські 

суди, існує давно, але вона розглядалась переважно 

науковцями лише крізь призму виконання 

міжнародних угод. Тому це питання в світлі 

охорони та захисту прав громадян і юридичних осіб 

стає дедалі актуальнішим, що зумовлюється 

розвитком міжнародних економічних відносин.  

Зупинимось дещо детальніше на проблемі 

виконання рішень іноземних судів. Як зазначають 

вчені, у світовій практиці існує 3 способи виконання 

рішення іноземного суду. Перший спосіб передба-

чає необхідність процедури визнання іноземного 

рішення, тобто так звана «видача екзекватури» 

(наприклад, у Франції). Другий підхід передбачає 

необхідність реєстрації рішення суду іноземної 

держави у спеціальному реєстрі (наприклад, 

Великобританія). Третій підхід передбачає 

перевірку правильності рішення лише з формальної 

точки зору та його перевірку на відповідність 

публічному порядку країни суду (наприклад, ФРН, 

Італія, Білорусь). Цей спосіб допускає можливість 

відмови у визнанні рішення іноземного суду. 

Сьогодні виконання рішень іноземних судів в 

Україні регулюється розділом VIII Цивільного 

процесуального кодексу України ( далі -ЦПКУ). П. 

2, п. 7 та п. 8 ст. 396 ЦПКУ [2]. 

Потрібно зазначити, що загалом підхід, 

передбачений ЦПКУ до підстав у відмові від 

виконання рішень іноземних судів, відповідає 

міжнародним стандартам. Так, підставами відмови 

від виконання арбітражного судового рішення 

Конвенція про визнання і виконання іноземних 

арбітражних рішень (1958 р.) називає в тому числі й 

неналежне інформування сторін. Щоправда, в 

конвенції не йдеться про інтереси держав, як 

підставу для невиконання рішень іноземних судів 

(що, справді, є логічно, оскільки, значну кількість 

рішень іноземних судових установ держава могла б 

не виконувати, посилаючись на цю норму). 

Натомість у цій статті говориться про таку підставу 

невиконання рішення, як суперечність рішенню 

публічному порядку держави. Про публічний 

порядок йдеться й у вітчизняному законодавстві. 

Зокрема, у п. 1. ст. 12 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» зазначається, що норма 

права іноземної держави не застосовується у 

випадках, якщо її застосування призводить до 

наслідків, не сумісних з основами правопорядку 

(публічним порядком) України [3]. У той же час, у п. 

2 цієї статті сказано, що відмова в застосуванні права 

іноземної держави не може ґрунтуватися лише на 

відмінності правової, політичної або економічної 

системи відповідної іноземної держави від правової, 

політичної або економічної системи України. 
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Однозначної доктрини щодо визнання та 

виконання рішень іноземних судів ні в Україні, ні в 

інших країнах ще не створено.  

Дія судового рішення, винесеного судом держави, 

обмежена межами території цієї держави. Допусти-

мість визнання та виконання іноземного судового рі-

шення визначається законодавством конкретної кра-

їни та міжнародними угодами, в яких вона бере уча-

сть. Визнання рішення іноземного суду означає, що 

воно є підтвердженням цивільних та інших прав та 

обов'язків на такому самому рівні, що й рішення віт-

чизняного суду. Одним із проявів державного суве-

ренітету є неприпустимість іноземного втручання в 

юрисдикційну діяльність. Судові рішення не діють за 

межами держави, у якій вони були ухвалені. Рішення 

іноземних судів можуть діяти в іншій державі, якщо 

остання їх визнала. Обов'язку визнавати іноземні 

судові рішення в силу загальних норм міжнародного 

права не існує. Однак численні міжнародні договори 

передбачають взаємне визнання судових рішень. 

Засноване на іноземному судовому рішенні право 

може вважатися існуючим тільки після того, як буде 

дозволене приведення цього рішення до виконання. 

До цього моменту іноземне рішення не наділяє 

будь-яким безперечним правом або будь-яким 

обов'язком ні особу, на користь якої відбулося 

рішення, ні особу, проти якої воно ухвалено [5, с. 298]. 

Жодна держава не допускає примусового 

виконання іноземних судових рішень шляхом 

їхнього безпосереднього виконання без використання 

якого-небудь авторитетного акту тієї держави, на 

території якої виконання рішення повинне бути 

здійснене. Причина полягає в тому, що питання про 

можливість визнання судового рішення пов'язане з 

дослідженням багатьох складних правових питань, і 

було б неправильним змушувати роботи таке 

дослідження виконавчі органи. 

Переваги визнання рішення іноземного суду за 

цивільним спором полягають у такому: 

1) визнання іноземного судового рішення 

заощаджує обом сторонам час і гроші, необхідні для 

іншого судового розгляду всередині країни, якщо тут 

виникає спір з питання, вирішеного іноземним судом; 

2) скорочення навантаження судів. Судді, 

зазвичай, легше встановити умови визнання, ніж 

заново розглядати весь правовий спір про його 

фактичне і правове розуміння; 

3) запобігання ухваленню таких, що суперечать 

одне одному, судових рішень, адже така ситуація 

заподіює шкоду здійсненню правосуддя, якої 

неможливо уникнути, якщо в різних державах 

повинно бути ухвалено судове рішення щодо тих 

самих фактичних обставин справи; 

4) визнання іноземного судового рішення слу-

жить безпосередньо погодженості судових рішень у 

світових масштабах і, тим самим, інтересам порядку. 

Воно запобігає утворенню вільних від виконання су-

дових рішень зон, здатних виникнути, якщо держава 

не визнає іноземні судові рішення і одночасно не дає 

повноважень на розгляд спору на її території [7, с.43-46] 

Проблема виконання та визнання іноземних 

судових рішень є значущою для будь-якої держави. 

Світова практика знає лише два правових механізми 

вирішення цієї проблеми: екзекватура і реєстрація. 

По-перше, контроль за іноземним судовим 

рішенням з боку суду держави, у якій його варто 

виконувати. Під такого роду судовим контролем 

розуміється визнання за іноземним судовим 

рішенням юридичної чинності (так звана видача 

екзекватури). Можливість видачі екзекватури 

регламентується міжнародними договорами, а 

порядок її видачі визначається в національному 

законодавстві держави, на території якої іноземне 

судове рішення буде виконуватися. 

По-друге, рішення іноземного суду без надання 

йому юридичної сили країною, де воно повинно 

виконуватися, виконується органами виконавчого 

провадження в тому самому порядку, що і рішення 

власних судів - реєстрація. Такий порядок встанов-

люється деякими регіональними міжнародними 

договорами. Найбільшого поширення спрощений 

механізм виконання іноземних рішень набув на 

території держав Європейського співтовариства . 

Визнання рішення іноземного суду - це поширення 

законної чинності рішення іноземного суду на тери-

торію України. Виконання рішення іноземного суду - 

це застосування способів примусового виконання рі-

шення іноземного суду в Україні в порядку, 

передбаченому законом. 

З огляду на те, що право власності є складовою пуб-

лічного порядку України, враховуючи, що захист права 

власності передбачений законодавством України, а за-

хист цього права закріплений на конституційному рівні 

(ст. 41 Конституції України «ніхто не може бути проти-

правно позбавлений права власності») [1], однозначно 

випливає, що подібні рішення іноземних судів не повин-

ні бути визнані в Україні, відповідно, і не повинні вико-

нуватись. Окрім того, рішення іноземного суду, не під-

тверджене українським судом, також не повинне вико-

нуватися, з огляду на п. 1 ст. 14 Закону України «Про 

міжнародне приватне право» (суперечність імпера-

тивним нормам права України) [3] і на п. 7 ст. 396 ЦПКУ 

(виконання рішення загрожує інтересам України) [2]. 

Висновки. Проаналізувавши умови визнання 

рішень іноземних судів відповідно до українського 

та іноземних держав та судової практики можна 

ствердити, що ці умови збігаються, за винятком 

додаткової умови українського права щодо строку 

пред’явлення рішення до примусового виконання. 

Таким чином, на сьогодні ми маємо приклади 

використання рішень іноземних судів в Україні у 

корпоративних спорах, які розраховані на 

необізнаність суб’єктів господарювання з правовою 

базою визнання таких рішень в Україні. 
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Оноприенко А.П.  

ПРОЦЕСС ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ В УКРАИНЕ 

В статье рассматриваются проблемы признания и исполнения иностранных судебных решений в Украине. В 

частности, проанализировано законодательство и судебную практику, касающуюся этого вопроса. Особое внимание 

уделено исполнению судебных решений в иностранной валюте.  

Действие судебного решения, вынесенного судом одного государства, ограничена территорией этого государства. 

Причиной является то, что судебное решение рассматривается в качестве части правопорядка того государства, 

в пределах юрисдикции которого оно было вынесено. Однако в делах, осложненных иностранным элементом 

возникает вопрос признания и исполнения судебного решения на территории другого государства. Данные единого 

государственного реестра судебных решений Украины свидетельствуют о том, что юридические и физические лица 

все чаще обращаются в суды по вопросам исполнения решений иностранных судов в Украине.  

Ключевые слова: исполнение иностранных судебных решений, гражданский-процессуальный кодекс Украины, 

исполнение судебных решений, арбитражный суд, признания и исполнения иностранных арбитражных решений. 

 

Onoprienko A.P.  

PROCESS OF RECOGNITION AND IMPLEMENTATION OF DECISIONS OF FOREIGN VESSELS IN 

UKRAINE 

The article deals with the problems of recognition and enforcement of foreign judgments in Ukraine. In particular, legislation 

and case-law related to this issue are analyzed. Particular attention is paid to the execution of court decisions in foreign 

currency.  

The action taken by a court of one state is limited to the territory of that state. The reason is that the court decision is considered 

as part of the law and order of the state within the jurisdiction of which it was pronounced. However, in matters complicated 

by a foreign element, the issue of recognition and enforcement of a judgment in the territory of another state arises. The data of 

the Unified State Register of Judicial Decisions of Ukraine testify that legal entities and individuals are increasingly appealing 

to the courts for the enforcement of decisions of foreign courts in Ukraine. 

Key words: execution of foreign court decisions, civil-procedural code of Ukraine, enforcement of judgments, arbitration court, 

recognition and execution of foreign arbitration awards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


