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ВСТУП
Навчальна дисципліна «Міжнародний цивільний процес» є складовою
освітньо-професійної
програми
підготовки
фахівців
за
освітньокваліфікаційним рівнем «магістр» з галузі знань – 0302 «Міжнародні
відносини», спеціальності – 8.03020201 «Міжнародне право».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є 1) теоретичні засади
міжнародного цивільного процесу (його предмет, метод, система); 2) принципи
міжнародного цивільного процесу; 3) характеристика джерел міжнародного
цивільного процесу; 4) правовий статус суб’єктів міжнародного цивільного
процесу; 5) міжнародна підсудність цивільних справ; 6) надіслання і виконання
судових доручень українськими та іноземними судами; 7) визнання та
виконання рішень іноземних судів.
Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародного
права та її зв’язок з іншими дисциплінами: навчальна дисципліна
«Міжнародний цивільний процес» є однією із ключових складових
комплексної підготовки магістрів за напрямом підготовки «Міжнародне
право». Навчальна дисципліна «Міжнародний цивільний процес» викладається
після засвоєння студентами дисциплін «Міжнародне приватне право» і
«Порівняльний цивільний процес». Навчальна дисципліна «Міжнародний
цивільний процес» є базою для наступного вивчення таких дисциплін, як
«Актуальні питання міжнародного приватного права»,
«Адвокатура в
Україні», «Права людини в міжнародному праві».
Курс складається з двох змістових модулів. Перший присвячено
вивченню концептуальних та методологічних засад регулювання міжнародного
цивільного процесу, аналізу джерел сучасного міжнародного цивільного
процесуального права та його системи, дослідженню принципів та правового
статусу учасників міжнародного цивільного процесу. Другий – безпосередньо
змісту, джерелам, тенденціям розвитку окремих інститутів міжнародного
цивільного процесу (міжнародної загальної/спеціальної/договірної/виключної
підсудності, надіслання і виконання судових доручень щодо різних видів
правової допомоги, правовим режимам визнання і виконання іноземних
судових рішень).
1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета дисципліни – надати студентам системні знання, вміння і
практичні навички, які пов’язані із підготовкою і веденням судового процесу з
розгляду приватноправових спорів, в яких присутній іноземний елемент і які
тією чи іншою мірою підпадають під юрисдикцію двох і більше держав.
1.2. Основні цілі та завдання дисципліни: надати студентам знання про
- теоретичні положення міжнародного цивільного процесуального права
(його поняття, зміст, джерела, співвідношення із міжнародним приватним
правом);
- правовий статус іноземних осіб, їхніх представників, перекладача та
експерта з іноземного права у міжнародному цивільному процесі;
- принципи міжнародного цивільного процесу;
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- інститут міжнародної підсудності цивільних справ;
- правову допомогу в рамках міжнародного цивільного процесу;
- визнання і виконання іноземних судових рішень,
а також сформувати вміння і практичні навички з:
- системного аналізу норм міжнародного цивільного процесуального
права;
- застосовування на практиці внутрішніх і міжнародних джерел
міжнародного цивільного процесуального права;
- складання процесуальних документів для суду та осіб, які беруть
участь у справі;
- здійснення комплексного юридичного аналізу процесуальних
документів, складених іншими особами, з метою встановлення їхніх
недоліків;
- здійснення багатоаспектного аналізу приватних спорів з «іноземним»
елементом – з врахуванням проблеми вибору місця судового провадження,
процесуально-правового, колізійного і матеріально-правового врегулювання
спірних правовідносин;
- ведення справи у національних судах держави, представництво інтересів
клієнта в судах;
- проведення наукового дослідження з тематики міжнародного цивільного
процесу.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти
повинні
знати:
 міжнародні договори з питань цивільного процесу за участю України;
 внутрішнє національне законодавство України, яке регулює питання
міжнародного цивільного процесу, а також практику їх застосування;
 міжнародні договори, Регламенти і Директиви Європейського Союзу, в яких
Україна не бере участі, проте які мають значення для розуміння міжнародної
практики регулювання цивільного процесу і формують Європейський
цивільний процес;
 Принципи міжнародного цивільного процесу, прийняті спільно UNIDROIT
та ALI у 2004 р.
 постанови Пленуму Верховного Суду України, Вищого Спеціалізованого
Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Роз’яснення
Вищого Господарського суду України, що стосуються провадження за
участю іноземних осіб;
 основну навчальну і науково-монографічну літературу з міжнародного
цивільного процесу;
 теорію міжнародного цивільного процесу, зокрема понятійний апарат,
норми, інститути, їхню сутність;
вміти:
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вміти здійснювати самостійний пошук нормативних і літературних джерел з
питань, які охоплюються міжнародним цивільним процесом;
 надавати теоретичний коментар практичної ситуації і можливого варіанту її
судового вирішення;
 складати та аналізувати тексти різних процесуальних документів;
 вести справу з приватного правового спору з «іноземним» елементом у
національних судах;
 проводити наукові дослідження з тематики міжнародного цивільного
процесу.
Дана дисципліна викладається у другому семестрі І курсу магістратури в
обсязі – 144 год. (4 кредити ECTS), зокрема: лекції – 34 год., семінарські
заняття – 34 год., самостійна робота – 76 год. У курсі передбачено 2
змістових модулі, 2 модульних контрольні роботи.


2. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит.
3. Засоби діагностики успішності навчання та методи оцінювання
3.1 Знання та розуміння студентів оцінюється за допомогою: есе,
тематичних досліджень, здійснення аналітики, групової роботи, кейс-стаді,
ситуативних тестових завдань, опитування у різних формах.
3.2. Когнітивні навички (навички мислення) оцінюються через: аналіз, есе,
кейси, різнорівневі тести, оцінювання усіх частин окремих модулів, включаючи
самостійну роботу.
3.3 Практичні навички студентів оцінюються за допомогою: проектної
практичної роботи, есе, кейсів, комбінованих різнорівневих тестів у поєднанні
або без поєднання з конкретними ситуативними завданнями; написання
практичної роботи, рольових ігор, аналізу ситуацій роботи органів судочинства,
зокрема та насамперед міжнародного, практичної роботи міжнародних
інституцій, порівняльного аналізу правових норм.
3.4 Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою, яка
передбачає дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання
теоретичної підготовки (100%) включає: презентацію (20%), глибинність
методології у репрезентованому дослідженні (20%), здійсненність та узгодженість
пропозицій (20%), ступінь оригінальності (20%) та визначення методологічних
проблем теми, ситуації (20%) та оцінювання практичної підготовки (100%)
включає: якісну цілісність спостереження (25%), здатність оцінити проблему (25%),
ідентифікацію шляхів і методологію вирішення проблеми, яка виникла чи може
виникнути (25%), окреслення шляхів вирішення специфічних (неординарних)
проблем (25%).
Контроль якості вищої освіти, засоби діагностики та методи оцінювання
детально зазначені у «Положенні про порядок оцінювання знань студентів при
кредитно-модульній системі організації навчального процесу» та відповідно у
робочих програмах навчальних дисциплін.
4. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
5

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I
Тема 1. Вступ до курсу. Поняття міжнародного цивільного процесу.
Предмет, метод і система міжнародного цивільного процесуального права
Зміст, структура, основні цілі курсу. Сучасні способи вирішення цивільних
спорів з «іноземним» елементом. Практичне значення міжнародного цивільного
процесу. Вітчизняна та зарубіжна наука про міжнародний цивільний процес.
Дискусія стосовно правової природи міжнародного цивільного процесу та його
місця в системі права. Пояснення терміну «міжнародний цивільний процес» та
його відповідника в іноземному праві – терміна «cross-border litigation».
Суспільні відносини, які складають предмет міжнародного цивільного процесу.
Особливості методу міжнародного цивільного процесу. Система міжнародного
цивільного процесу: тенденції розвитку, дискусійні питання.
Тема 2. Джерела сучасного міжнародного цивільного процесуального
права
Система джерел міжнародного цивільного процесу: її співвідношення із
системою джерел МПрП. Тенденції і напрямки розвитку системи джерел
міжнародного цивільного процесу. Конфлікти в системі джерел міжнародного
цивільного процесу і способи їх вирішення. Міжнародні організації, які
опікуються питанням уніфікації норм міжнародного цивільного процесу.
Характеристика міжнародних договорів, що містять норми міжнародного
цивільного процесу. Кодифікація внутрішнього законодавства з питань
міжнародного цивільного процесу. Особливості і проблеми застосування
внутрішнього законодавства України про міжнародний цивільний процес.
Рішення міжнародних судових органів. «М’яке право» як джерело
міжнародного цивільного процесу.
Тема 3. Гармонізація Європейського цивільного процесу
Правова основа гармонізація цивільного процесуального права в державах
Європейського Союзу. Роль Європейського Суду Справедливості. Огляд
чинних регламентів та директив, що формують Європейський цивільний
процес.
Тема 4. Принципи міжнародного цивільного процесу
Поняття і значення принципів міжнародного цивільного процесу. Їх
система. Міжнародні договори, які визначають суть цих принципів. Принцип
lex fori. Принцип взаємності. Принцип рівності судових процесів держав.
Принципи міжнародного цивільного процесу UNIDROIT/ALI 2004: історія
створення, правова природа, особливості застосування, характеристика окремих
принципів.
Тема 5. Правовий статус іноземних осіб у міжнародному цивільному
процесі
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Історія розвитку інституту правового статусу іноземних осіб у
міжнародному цивільному процесі. Діяльність praetor peregrines. Доступ
іноземців до правосуддя; міжнародні правові акти, які його забезпечують.
Гаазька конвенція з питань цивільного процесу 1954 р. Гаазька конвенція про
полегшення доступу до правосуддя за кордоном 1980 р. Договори про надання
правової допомоги. Зміст і джерела сучасного інституту правового статусу
іноземних осіб у міжнародному цивільному процесі. Визначення цивільної
процесуальної (господарської процесуальної) право- і дієздатності. Документи,
які підтверджують правовий статус іноземної особи; їх дослідження судом.
Процедури визнання іноземних офіційних документів, які підтверджують
статус іноземної особи.
Тема 6. Представництво у міжнародному цивільному процесі
Значення інституту представництва у міжнародному цивільному процесі.
Внутрішньо-правові та міжнародні засади його регулювання. Види судового
представництва. Особи, які можуть виступати в якості представника іноземної
особи в цивільному процесі. Іноземний адвокат як представник. Директива ЄС
№ 77/249 про спрощення фактичної реалізації вільного обігу послуг, що
надаються
адвокатами.
Документи,
якими
оформлюється
судове
представництво. Оформлення довіреності для представництва в іноземному
суді та довіреності для представництва нерезидента в українському суді.
Особливості та порядок регулювання консульського представництва.
Тема 7. Перекладач, експерт та держава як учасники міжнародного
цивільного процесу
Питання мови у міжнародному цивільному процесі. Вимоги до перекладу
процесуальних документів, закріплені у міжнародних правових актах.
Залучення до судового процесу перекладача, його правовий статус. Перекладач
у виконавчому провадженні. Процесуальний правовий статус експерта з
іноземного права. Amicus curiae як учасник міжнародного цивільного процесу.
Дискусійні питання щодо визначення статусу експерта з іноземного права у
праві України. Особливості участі держави та юридичних осіб публічного
права у міжнародному цивільному процесі. Види юрисдикційного імунітету
держави. Міжнародні конвенції про імунітет держави. Проблемні питання
визначення процесуально-правового статусу держави в українському
законодавстві.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІI
Тема 8. Загальні положення про інститут міжнародної підсудності
Поняття і ознаки міжнародної підсудності. Питання, які вирішує інститут
міжнародної підсудності. Основні національні системи визначення міжнародної
підсудності. Аналіз внутрішнього законодавства України, що містить норми
інституту міжнародної підсудності. Напрямки та етапи уніфікації норм
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інституту міжнародної підсудності. Характеристика міжнародних правових
актів про міжнародну підсудність.
Тема 9. Міжнародна загальна і міжнародна виключна підсудність
Поняття міжнародної загальної підсудності. Критерії її визначення.
Категорії справ, для яких передбачено міжнародну виключну підсудність.
Співвідношення міжнародної загальної і міжнародної виключної підсудності.
Тема 10. Міжнародна спеціальна підсудність
Правовий аналіз основних підстав визначення міжнародної спеціальної
підсудності. Проблеми кваліфікації критеріїв «суд місця вчинення договору»
(forum contractus ) «суд місця вчинення делікту» (forum delicti). Міжнародна
спеціальна підсудність у справах зі спорів, що стосуються діяльності
представництв іноземної компанії. Міжнародна спеціальна підсудність у
справах зі спорів про довірчу власність. Міжнародна спеціальна підсудність у
справах з трудових, страхових та споживчих спорів. Проблема «конкуренції
юрисдикцій» (lis alibi pendens), способи її вирішення. Концепції Forum non
convenience і Forum shopping.
Тема 11. Міжнародна договірна підсудність
Передумови існування і розвитку міжнародної договірної підсудності.
Поняття і ознаки пророгаційної угоди; її відмінність від арбітражної угоди.
Правила міжнародної договірної підсудності у внутрішньому законодавстві
України та в міжнародних правових документах. Питання визначеності
компетентного суду, обраного сторонами. Форма пророгаційної угоди.
Тема 12. Судові доручення у міжнародному цивільному процесі
Поняття і види міжнародної правової допомоги. Судові доручення у
міжнародному цивільному процесі: суть, види. Джерела правового
регулювання надіслання і виконання судових доручень. Надання правової
допомоги (надіслання та виконання судових доручень) відповідно до
українського права. Надання правової допомоги на підставі міжнародних
договорів: Гаазької конвенції з питань цивільного процесу 1954 р., Гаазької
конвенції про вручення за кордоном судових і несудових документів у
цивільних і торговельних справах 1965 р., Гаазької конвенції про зібрання за
кордоном доказів у цивільних і торговельних справах 1970 р., Європейської
конвенції про інформацію стосовно іноземного законодавства 1968 р. Надання
правової допомоги у рамках СНД. Двосторонні договори про правову
допомогу.
Тема 13. Визнання і виконання іноземних судових рішень
Значення інституту визнання і виконання іноземних судових рішень.
Міжнародні акти, які закріплюють міжнародні стандарти визнання і виконання
іноземних судових рішень. Визначення категорій «іноземне судове рішення»,
«визнання іноземного судового рішення», «виконання іноземного судового
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рішення». Джерела правового регулювання визнання і виконання іноземних
судових рішень в Україні: їх загальна характеристика та практика застосування.
Процесуальні аспекти визнання і виконання іноземних судових рішень в
Україні. Досвід регулювання визнання і виконання іноземних судових рішень в
державах Європейського Союзу. Сертифікація судового рішення як
альтернатива процедурі екзекватури.
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