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• Ч. 1 статті 12 Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України»: 
• Територіальна підсудність справ про визнання рішень 

іноземного суду у зв'язку з тимчасовою окупацією АРК - 
місцеві загальні суди м. Києва 

• Подання клопотання про визначення територіальної 
підсудності до Апеляційного суду м. Києва разом з 
клопотанням про визнання рішення іноземного суду 

Актуальні зміни 
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Визнання і виконання 
іноземних судових рішень 
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• Неправильне застосування норм законодавства 
• Найчастіші підстави залишення клопотання про визнання і 

виконання без розгляду: 
– Відсутність всіх документів, перелічених у ст. 394 ЦПК 
– Порушення порядку подання клопотання, передбаченого ст. 393 ЦПК 

• Найчастіша підстава для невизнання – відсутність підтверджень 
належного повідомлення про слухання справи  

• Теоретична можливість визнання і виконання в Україні будь-
якого рішення іноземного суду  

• Визнання і виконання - нелегкий і неформальний процес, який 
може затягнутися 

• Легше визнати арбітражне рішення, ніж рішення іноземного 
суду 
 

Загальні проблеми та тенденції 
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• Стаття 390 ЦПК: 
1. Рішення іноземного суду (суду іноземної держави; інших компетентних органів 

іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних чи 
господарських справ; іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та 
виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним 
договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або за 
принципом взаємності. 

2. У разі якщо визнання та виконання рішення іноземного суду залежить від 
принципу взаємності, вважається, що він існує, оскільки не доведено інше. 

 

Зміни до ЦПК 2010 року – презумпція 
взаємності 
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• Німеччина: 
• Наприклад, визнання рішення Суду першої інстанції в м. Мюнхен про розірвання 

шлюбу 
• Аргументація суду: «Щодо практики визнання судами ФРН рішень, винесених 

судами України, за інформацією Посольства України у ФРН, що, можна 
констатувати сталу наявність такої практики, здебільшого щодо рішень у 
справах, які стосуються усиновлення дітей, а також справ з розлучення.»  

• США: 
• Наприклад, визнання рішення окружного суду Штату Орегон, США, визнання 

рішення суду відділу сімейних справ Нью Йорку, Вищого суду округу Вестчестер 
США 

• Словаччина: 
• Визнання на території України рішення районного суду Прєвідзі , Словаччина  

• Нідерланди, Північна Ірландія, Іспанія 
 

Принцип взаємності - І 
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• Визнання та виконання рішень на основі 
принципу взаємності, як правило, у справах про 
усиновлення, розлучення тощо 
 

• Неправильність застосування норм міжнародного 
права судами нижчих інстанцій (наприклад, 
застосування Конвенції про правову допомогу і 
правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах 1993 року до справ про 
визнання рішень США) 

Принцип взаємності - ІІ 
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• Актуальність справ про визнання та виконання 
WFO 

• Справа ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» 
проти ПАТ «Одеський портовий холодильник та 
інші»: 
• Надання дозволу судом першої інстанції на визнання та виконання freezing order  
• Висновок апеляційного суду, підтверджений ВССУ:  

– «Заявник не надав документів, які засвідчують, що сторони, стосовно яких 
постановлено рішення іноземного суду і які не брали участі в судовому процесі, були 
належним чином повідомлені про час і місце розгляду справи (пункт 3 частини 3 
статті 394 ЦПК України).» (Ухвала ВССУ від 02 липня 2014 року) 

• Відмова у визнанні та виконанні WFO у зв'язку з неповідомленням про судовий 
розгляд 

 
 

 

Вимога належного повідомлення 
сторін у справах WFO 
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• Справа ТОВ «Разелев-Ком» проти ВАТ «Силові 
машини - ЗТЛ, ЛМЗ, Електросила, 
Енергомашекспорт»: 
• Примусове виконання на території України рішення Економічної Апеляційної 

Палати Республіки Молдова від 9 лютого 2006 року у справі № 2є-57/06. 
• Поновлення строку на пред'явлення рішення іноземного суду до примусового 

виконання на території України, ураховуючи факти знаходження в період з 1 грудня 
2008 року до 13 липня 2009 року виконавчого листа у виконавчій службі 
Міністерства юстиції Республіки Молдова, а також отримання лише у 2010 році 
відомостей про знаходження майна боржника на території України. 

• Відмова у перегляді ВСУ: «стаття 390 ЦПК передбачає як допуск до виконання, 
так і відмову в цьому, залежно від установлених судом обставин. Задовольняючи 
заяву, суди не посилалися та не застосовували норми статей 22, 23 Закону 
України "Про виконавче провадження». (Постанова ВСУ від 14 травня 2014 року) 
 
 

 
 

 

Поновлення строку на пред'явлення 
рішення іноземного суду 

9 Київ | 2014 



Визнання і виконання 
арбітражних рішень 
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• Неможливість отримання засобів забезпечення  
• Доказування належного повідомлення про судовий розгляд – 

тягар лежить на боржнику 
• Невизначеність щодо арбітрабільності корпоративних спорів і 

спорів, що виникають «при укладанні, зміні, розірванні та 
виконанні господарських договорів, пов'язаних із задоволенням 
державних потреб»: 
– АЛЕ: проарбітражний підхід у справі «Фамед Інжиніринг ГмбХ енд КО КГ» 

проти ДП «Укрмедпостач» 

• Невизначеність щодо правонаступництва за арбітражним 
рішенням 

• Можливість виконання арбітражних рішень проти інших держав 
в Україні 
 
 

Загальні проблеми та тенденції 
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• Справа ТОВ «Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ» 
проти ПАТ «Компанія «Райз»  
• Надання дозволу на примусове виконання рішення Міжнародного арбітражного 

центру Федеральної палати економіки Австрії від 1 вересня 2011 року 
• Доведення факту неповідомлення про арбітражний розгляд лежить на особі, яка 

заперечує визнання іноземного рішення на території України (Постанова ВСУ від 
24 квітня 2014 року у справі №6-39цс14) 

• Справа компанії «Везерфуорд Ойл Тул ГМБХ» 
проти ТОВ «Дафора Україна»  
• Надання дозволу на примусове виконання рішення ЛМАС від 9 грудня 2010 року 

(Ухвала ВССУ від 21 травня 2014 року у справі № 554/2013/13-ц) 

• АЛЕ: Неоднаковість застосування судами нижчих 
інстанцій 

 
 

 

Вимога належного повідомлення 
сторін 
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• Справа компанії Райффайзен Проперті 
Менеджмент ГМБХ проти ТОВ "Дубль W"  
• Оспорювання права власності на частку у ТОВ "Дубль W" (ТОВ "САССК") (кредитний 

договір, договір про продаж частки, договір про передачу частки та опціон)  
• Рішення Міжнародного Арбітражного Центра Федеральної палати Економіки 

Австрії від 23 лютого 2010 року з виправленнями від 10 червня 2010 року 
• Висновок суду першої інстанції:  

– «сам факт розгляду спору Міжнародним Арбітражним Центром Федеральної Палати 
Економіки Австрії за вищевказаними договорами, укладеними між сторонами, є 
таким, що не відповідає арбітражному застереженню, що міститься у даних 
договорах. Крім того, спір, який виник між сторонами є корпоративним, та 
підсудний виключно господарським судам України та за законодавством України не 
може бути предметом арбітражного розгляду» (Ухвала Малиновського районного 
суду м. Одеси від 30 листопада 2012 року) 

• Однак, визнання та надання дозволу на примусове виконання арбітражного 
рішення апеляційним судом та ВССУ (Ухвала ВССУ від 02 квітня 2014 року у справі 
№ 6- 33399св13) 
 
 

 

Неарбітрабільність спорів 
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• Справа компанії «Еулер Гермес Сервісез Швайц 
АГ» проти ПАТ «Одеський олійно-жировий 
комбінат» 
• Рішення арбітражного суду ФОСФА від 07 вересня 2011 року № 4219  
• Передача права вимоги з арбітражного рішення (первісний стягувач - компанія 

«Поттус Трейд С.А.») 
• Висновки судів першої та апеляційної інстанції: 

– «з даним клопотанням має право звернутися виключно Компанія "Поттус Трейд С.А. " 
в якості стягувача за рішенням арбітражу» 

– «положення контракту між Компанією "Понтус Трейд С.А." та ПАТ "Одеський 
олійножировий комбінат" містить умови про заборону передачі прав та обов'язків 
за цим контрактом третім особам. 

• Висновок ВССУ: відсутність вказівки на норму, з якою закон пов'язує можливість 
відмови в задоволенні клопотання, неврахування висновків ВССУ і як результат, 
направлення до апеляційної інстанції на новий розгляд (Ухвала ВССУ від 16 липня 
2014 року) 

 

Правонаступництво за арбітражним 
рішенням - І 
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• Потенційна можливість застосування висновків 
ВСУ до справи компанії «Еулер Гермес Сервісез 
Швайц АГ» проти ПАТ «Одеський олійно-жировий 
комбінат»: 
• «Заміна кредитора у зобов'язанні, як і саме зобов'язання, є інститутом 

цивільного права, а відносини, пов'язані з виконанням судового рішення, 
характеру цивільно-правових не мають. Отже, при укладенні оспорюваного 
договору уступки права вимоги сторони у справі, яка переглядається, не 
замінюючи кредитора у зобов'язанні в порядку, передбаченому чинним 
законодавством, фактично замінили стягувача на стадії виконання судового 
рішення, незважаючи на те, що уступка права стягувача за рішенням суду 
шляхом укладення цивільно-правової угоди чинним законодавством не 
передбачена.» (Постанова ВСУ від 19 серпня 2014 року у справі № 923/945/13) 

 

Правонаступництво за арбітражним 
рішенням - ІІ 
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• Справа ТОВ «Енергоальянс» проти Держави 
Республіка Молдова 
• Судові спори, починаючи з 2008 року 
• Рішення арбітражу AD HOC від 25.10.2013 р., утвореного відповідно до 

арбітражного регламенту ЮНСІТРАЛ 1976, місце арбітражу – Франція 
• Справа про скасування арбітражного рішення в апеляційному суді м. Париж 
• Справа про визнання та виконання арбітражного рішення в Україні: 

– Залишення без розгляду судом першої інстанції (не додано належно засвідчену копію 
рішення, офіційний документ про те, що рішення набрало законної сили, документ про 
належне повідомлення про час і місце розгляду справи сторони, що не брала участь в 
судовому процесі) 

– Апеляційне оскарження (триває) 
 

 

Можливість виконання арбітражних 
рішень проти інших держав в Україні 
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Судова реформа? 

Подальші тенденції 
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Головний офіс Arzinger 
Україна, м. Київ, 01032 
вул. Жилянська, 75, 5-й пов. 
БЦ «Євразія» 
Тел.:   +38 (044) 390-55-33  
Фaкс: +38 (044) 390-55-40  
 

Західноукраїнська філія Arzinger  
Україна, м. Львів, 79013 
вул. Генерала Чупринки, 6/1  
Teл.:   +38 (032) 242-96-96 
Фaкс: +38 (032) 242-96-95 
 
 

Південноукраїнська філія Arzinger 
Україна, м. Одеса, 65045 
вул. Жуковського, 33, 6-й пов., к. 601 
БЦ «Покровський» 
Тел. / Факс: +38 (048) 711-74-74 
 

mail@arzinger.ua  
www.arzinger.ua  
 

Будемо раді співпрацювати з Вами! 

Ключові контакти: 
 
Маркіян Мальський, Партнер, керівник 
Західноукраїнської філії, к.ю.н. 
Markian.Malskyy@arzinger.ua  

Контакти 
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Дякую за увагу! 

19 Київ | 2014 


	Визнання і виконання в Україні іноземних рішень
	Актуальні зміни
	Визнання і виконання іноземних судових рішень
	Загальні проблеми та тенденції
	Зміни до ЦПК 2010 року – презумпція взаємності
	Принцип взаємності - І
	Принцип взаємності - ІІ
	Вимога належного повідомлення сторін у справах WFO
	Поновлення строку на пред'явлення рішення іноземного суду
	Визнання і виконання арбітражних рішень
	Загальні проблеми та тенденції
	Вимога належного повідомлення сторін
	Неарбітрабільність спорів
	Правонаступництво за арбітражним рішенням - І
	Правонаступництво за арбітражним рішенням - ІІ
	Можливість виконання арбітражних рішень проти інших держав в Україні
	Подальші тенденції
	Слайд номер 18
	Дякую за увагу!

