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Питання:  
1) Які саме спори розглядаються в іноземних 

юрисдикціях, чому це відбувається і який вплив це 
має на національний юридичний ринок? 

2) Які підстави для розгляду спору в іноземній 
юрисдикції? 

3) Які практичні поради щодо управління 
трансграничними спорами? 
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Тенденція – великий бізнес прагне вирішувати спори за 
іноземним правом в іноземних судах (як правило, в 

англійських судах за англійським правом) 

 

Наслідки – втрата частини національного юридичного 
ринку 

 

 

Питання № 1 

Назва презентації 
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Причини розгляду спорів в іноземних 
юрисдикціях: 

1) бізнес не довіряє національному судочинству. 

2) нерозвиненість інститутів матеріального права, яке 
регулює комерційну діяльність в Україні. 

3) нерозвиненість інститутів процесуального права, яке 
регулює процедуру судочинства в Україні. 

Питання № 1 
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Підстави для підпорядкування потенційного спору 
повністю або частково іноземній юрисдикції: 

1) власник активу в Україні є реальним іноземцем або 
нерезидентом; 

2) власник активу є резидентом, але він створює юридичну особу 
за кордоном, в яку переводить право власності на український 
актив; 

3) існують договірні відносини між резидентом та нерезидентом; 

4) сімейні зв'язки між громадянами України та іноземними 
громадянами. 

 

 

Питання № 2 
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Рекомендації щодо управління трансграничними спорами: 

1) наявність команди – контролера (з юристів певної юрисдикції); 

2) в іноземних юрисдикціях треба мати місцевих юристів; 

3) глобальне бачення контролером процесу в усіх юрисдикціях; 

4) контроль руху справи (litigation factsheet; систематичні наради); 

5) врахування процесуальних переваг і недоліків різних юрисдикцій; 

6) контроль співвідношення одночасного руху справ у судах різних 
юрисдикцій; 

7) планування виконання рішення суду іноземної юрисдикції; 

8) контроль бюджету трансграничного спору. 

 

 

 

Питання № 3 
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Мілютін Арсен Євгенович, 
a.miliutin@epap.ua 

 
 

01030, Україна, м. Київ, вул. 
Володимирська, буд. 38 

Тел.: +38 (044) 492 82 82  
Факс.: + 38 (044) 492 82 72 

www.epap.ua 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 
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