
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯУКРАЇНА НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПИ: РЕФОРМА ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

121120

версальний спосіб захисту прав. Для вирішення цієї  проблеми вони про-
понують передати розгляд безспірних вимог до компетенції  інших органів 
приватноправової юрисдикції, зокрема нотаріату [5, с. 289-290].

Вважаємо таку пропозицію цілком слушною і такою, що заслуговує на 
підтримку. Тим більше, що судовий захист цивільних прав та інтересів є 
лише однією (а не єдиною) з форм захисту, передбачених чинним Цивіль-
ним кодексом України.

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що сам по собі пошук оптималь-
ної моделі цивільного судочинства в Україні можна оцінити позитивно. 
Головне, щоб він досяг своєї мети, а не перетворився на реформування 
заради реформування – коли суб’єкти, що його здійснюють, лише вдають, 
що начебто щось шукають, а насправді не усвідомлюють, що саме і навіщо. 
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ЗАКОНОДАВСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
ТА ВПЛИВ ПРАКТИКИ СУДУ ЄС  

НА СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Незважаючи на автономію процесуальних національних систем, 
в останні роки можна спостерігати гармонізацію національних 

процесуальних законодавств, яка торкнулася і сфери цивільного процесу. У 
даний час не можна не констатувати існування такої галузі, як європейський 
цивільний процес, цілями якого є гармонізація цивільного процесуального 
права в країнах ЄС задля ефективної реалізації права ЄС та кооперація 
національних судів держав-членів між собою1. Оскільки судова коопера-
ція в рамках ЄС сприяє гармонізації судочинства та, враховуючи швидке 
географічне поширення ЄС, так чи інакше вона стає інструментом спро-
щення процесу інтеграції, що є необхідним для функціонування внутріш-
нього ринку. Тобто в цьому відношенні є сенс говорити про формуванням 
європейського цивільного процесу в тому аспекті, що формуються певні 
1 Див.: Van Rhee C.H. Civil Procedure: A European Ius Commune? // European Review 
of Private Law. – 2000. – Vol. 4. – P. 589-611; Hazard J. C., Taruffo M., Stürner R., Gidi A. 
Introduction to the Principles and Rules of Transnational Civil Procedure // International 
Law and Politics. – Vol. 88. – 2001. – P. 769-784; Freudenthal M. The Future of European 
Civil Procedure // Electronic Journal of Comparative Law. – 2003. – Vol. 7.5. – Режим 
доступу до журналу: http://www.ejcl.org/ejcl/75/art75-6.html; Lanni A. The Future 
of Community Justice // Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review. – 2005. – 
Vol. 40. – P. 359-405. Щодо міжнародного аспекту оптимізації цивільного правосуддя 
див.: Оптимизация гражданского правосудия России / С.Л. Дегтярев и др.; под ред. 
В.В. Яркова. – М.: Волтерс Клувер, 2007. – С. 151-174.   
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стандарти та механізми, які забезпечують функціонування інтеграційного 
правопорядку ЄС, гармонізацію національного законодавства із правом ЄС 
та кінець-кінцем – впевненість громадян у однаковому ставленні до них на 
території всього Союзу. 

Слід наголосити, що в межах ЄС йде судова кооперація, направлена 
на гармонізацію цивільного процесу, а певним чином навіть на певну уні-
фікація. Судова кооперація поміж 28 правовими системами у межах ЄС 
слугує впевненості громадян Союзу, які виграли справу, що рішення суду 
буде визнано судами інших держав-членів та ефективно виконано на цих 
територіях. Така судова кооперація значною мірою стосується сфери ци-
вільного судочинства, оскільки, перш за все, через здійснення правосуддя 
в цивільних справах національними судами реалізуються принципи верхо-
венства та прямої дії права ЄС та забезпечується становлення інтеграцій-
ного правопорядку.

Правовою основою для вироблення актів, метою яких є гармонізація 
цивільного процесуального права держав – членів ЄС та кооперація їх су-
дових органів, була Брюссельська конвенція щодо юрисдикції, визнання 
та виконання рішень по цивільних і комерційних справах 1968 р., яка ста-
новила основу судової кооперації в сфері цивільного процесу1. У 1988 р. 
вона була доповнена Луганською  конвенцією, що розповсюдила її дію на 
держави – учасниці Європейської зони вільної торгівлі, які не є членами 
ЄС (Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн)2. За задумом ініціаторів 
укладання Луганської конвенції вона мала стати інструментом інтеграції 
також із державами Центральної та Східної Європи, але приєдналася до 
неї тільки Польща у 2000 р. і тільки лише після 10 років переговорів. Саме 
тому у 2007 р. була прийнята нова Луганська конвенція, яка замінила собою 
попередню конвенцію.

Крім того, до компетенції Ради та Комісії ЄС входять повноваження 
щодо прийняття відповідних рішень у вищезгаданій сфері шляхом видачі 
регламентів. Скориставшись цим повноваженням, у 2000-х роках Рада при-
йняла ряд актів, серед яких особливо слід виділити Регламент № 44/2001 
(Брюссель-І) щодо юрисдикції, визнання та виконання рішень по цивіль-

1 Аналіз Брюссельської конвенції див.: Geimer R. The Brussels Convention – Successful 
Model and Old-timer // European Journal of Law Reform. – 2002. – Vol. 4, No. 1. – P. 19-34.    
2 Аналіз Луганської  конвенції див.: Killias L. The Lugano Convention and Its Relevance 
for Arbitration // European Journal of Law Reform. – 2002. – Vol. 4, No. 1. – P. 119-133. 

них і комерційних справах, який замінив собою Брюссельську конвенцію 
та дещо лібералізував і спростив процес визнання та виконання рішень 
іноземних судів1. Доповнили Регламент № 44/2001 численні акти Ради: Ре-
гламент № 1348/2000 щодо обороту в державах-членах судових та позасудо-
вих документів у цивільних і комерційних справах, Регламент № 1206/2001 
щодо кооперації судів держав-членів по збиранню доказів у цивільних та 
комерційних справах, Регламент № 2201/2003 щодо юрисдикції та звернення 
до виконання судових рішень по шлюбно-сімейних спорах (Брюссель-ІІІ), 
Регламент № 805/2004 щодо створення Європейського виконавчого листа 
по безспірних вимогах тощо2. Крім того, значним кроком для розвитку 
цивільного процесу в ЄС стало  прийняття Регламенту № 1896/2006 щодо 
введення Європейського наказного провадження. Крім того, Рада прийняла 
Рішення № 2001/470, яке утворює Європейську судову мережу по співробіт-
ництву судів у цивільних та комерційних справах, яка встановлює робочі 
контакти та запроваджує консультації, сприяє розробці пропозицій щодо 
видання відповідних регламентів Ради. Відповідно до цих актів виконання 
судових рішень або визнання судових виконавчих ордерів у іншій державі-
члені не вимагають авторизацій або додаткових судових дій. Прийняття цих 
актів вплинуло, наприклад, на те, щоб Цивільний процесуальний кодекс 
Німеччини був доповнений Главою 11, яка має назву «Судова кооперація в 
Європейському Союзі».

Тож після прийняття цих актів цивільний процес у рамках ЄС перестав 
регулюватися міжнародними договорами, що підтвердило його автоном-
ність. Ці акти почали слугувати втіленню принципу ефективного судового 
захисту не тільки в судах країни проживання громадянина ЄС або його 
країни громадянства.

Але це були лише перші кроки інститутів ЄС по регулювання окресле-
ної сфери. Безперечно, значний крок вперед по уніфікації було зроблено із 
прийняттям у 2010 р. Стокгольмської програми щодо уніфікації цивільного 
1 Щодо детального аналізу змін, який вніс у європейський цивільний процес Ре-
гламент № 44/2001 див.: Storme M. A Single Civil Procedure for Europe: A Cathedral 
Builders’ Dream // Ritsumeikan Law Review. – 2005. – No. 22. – P. 87-100; Stadler A. From 
the Brussels Convention to the Regulation № 44/2001: Cornerstones of a European Law 
of Civil Procedure // Common Market Law Review. – 2005. – Vol. 42. – P. 1637–1661. 
2 Щодо аналізу цього Регламенту див.: Crifo C. First Steps Towards the Harmonization of 
Civil Procedure: The Regulation Creating a European Enforcement Order for Uncontested 
Claims // Civil Justice Quarterly. – 2005. – Vol. 24. – P. 200-223.
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судочинства, в рамках якої було модернізовано концепцію європейського 
цивільного судочинства і було прийнято ряд актів, які замінили собою або 
доповнили вищеназвані акти1. 

Джерелом європейського цивільного процесу є не тільки вищеназвані 
акти, але й судова практика Суду ЄС2. За нашими підрахунками він виніс 
близько 100 преюдиціальних рішень щодо тлумачення Брюссельської кон-
венції та в кожному рішенні містяться правові принципі європейського 
цивільного процесу, які складають його базу. Суд ЄС часто посилається 
на ст. 18 Договору про функціонування ЄС, яка забороняє дискримінацію 
з підстав національної належності в якості підстави для незастосування 
процесуальних норм національного права, які прямо чи опосередковано 

1 На даний час діють наступні Регламенти у сфері цивільного судочинства: Регла-
мент № 2015/848 щодо проваджень у справах про неплатоспроможність, Регламент 
№ 1206/2001  щодо кооперації судів держав-членів по збиранню доказів у цивільних 
та комерційних справах, Регламент № 2201/2003  щодо юрисдикції, визнання та ви-
конання судових рішень по сімейних справах та справах щодо обов’язків батьків, 
Регламент № 805/2004 щодо єдиного європейського виконавчого листа,  Регламент 
№ 1896/2006 щодо введення Європейського наказного провадження, Регламент 
№ 861/2007 щодо порядок вирішення дрібних спорів,  Регламент № 1393/2007 щодо 
передачі судових та позасудових документів по цивільним та комерційним спорах, 
Регламент № 4/2009 щодо аліментних забовязань, Регламент № 1259/2010 щдо спів-
робітництва у сфері застосування законів про розлучення та окремого поживання 
подружжя, Регламент № 650/2012 щодо юрисдикції, застосованого права, визнання 
та виконання рішень по питаннях спадкування та щодо створення Європейського 
сертифікату наслідування, Регламент №1215/2012 щодо юрисдикції, визнання та ви-
конання рішень по цивільних та комерційних справах, Регламент № 1024/2012 щодо 
адміністративного співробітництва в рамках інформаційної системи внутрішнього 
ринку. Коментар до деяких цих актів див.: Ізарова І.О. Науково-практичний комен-
тар до цивільного процесуаль ного законодавства Європейського Союзу: перші за-
гальноєвро пейські процедури розгляду і вирішення цивільних та комерційних справ 
транскордонного характеру — видачі Європейського су дового наказу й вирішення 
дрібних спорів. Частина 1 / І. О. Ізарова ; пер. з англ. І. О. Ізарової, А. В. Сизової. — 
Київ ; ВД «Дакор», 2016. — 308 с.
2 Детальний аналіз практики Суду ЄС щодо формування європейського цивільно-
го процесу див.: Pieri S. The 1986 Convention on Jurisdiction and the Enforcement of 
Judgments in Civil and Commercial Matters: the Evolution of the Case Law of the Court 
of Justice // Common Market Law Review. – 1997. – Vol. 34. – P. 867–893.

ущемляють права іноземних учасників цивільного процесу. Так, Суд ЄС 
у рішенні від 1 липня 1993 р. по справі Hubbard v Hamburger1 визнав дис-
кримінаційними положення ст. 110 ГПК Німеччини в старій редакції, яка 
накладала тільки на іноземців зобов’язання по забезпеченню процесуальних 
витрат, а у рішенні від 10.02.1994 по справі Mund & Fester v Hatrex2 таким 
було визнано положення ст. 917, яка надавала право на накладення арешту 
на майно іноземного відповідача з місцем находження у ЄС.  

У контексті розглянутої проблеми кооперації національних судів і Суду 
ЄС у сфері цивільного процесу цікавим є питання щодо співпраці цих су-
дових органів з українськими. На наш погляд, виходячи з європейського 
вектору інтеграції України та набуття чинності Угоди про асоціацію мож-
ливо ставити питання про суттєвий розвиток судового співробітництва 
між судами України та ЄС.

У цьому відношенні слід відмітити, що в нормативних актах ЄС з пи-
тань цивільного процесу регламентується, перш за все, співробітництво 
між державами – членами ЄС. При цьому відчувається необхідність роз-
ширення цієї кооперації за межі Союзу. Питання з розширення співпраці 
можуть бути вирішенні шляхом переговорів і мають бути відтворенні у 
відповідних угодах. В принципі, можна передбачати, що в перспективі є 
реальним прийняття конвенції ЄС - Україна за аналогією з Брюссельською 
конвенцією або приєднання України до чинної Луганської конвенції 2007 р. 
На Всесвітньому Конгресі Міжнародної ради з досліджень Центральної та 
Східної Європи у Берліні (2005 р.) учасники прийняли Резолюцію, у якій 
передбачена необхідність розробки такої конвенції.  

Як можна виснувати, кооперація між Судом ЄС та національними су-
дами держав-членів є визначальним чинником інтеграційного правопоряд-
ку і представляє собою певну систему, яка кристалізувалася у тривалому 
процесі розвитку практики застосування норм права ЄС та силою Євро-
пейської спільноти в цілому. Між судовими органами ЄС функціонально 
розподілена компетенція та кожен із них виконує свою роль у механізмі 
функціонування інтеграційного правопорядку. У контексті цього  зауважи-
мо, що  євроінтеграційні устремління держав мають значення не лише для 

1 Рішення Суду ЄС по справі 20/92, Anthony Hubbard (Testamentvollstrecker) v Peter 
Hamburger [1993] ECR I-3777.
2 Рішення Суду ЄС по справі 398/92, Mund & Fester v Hatrex Internationaal Transport 
[1994] ECR I-467.
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розуміння механізмів розподілення ролей та функцій між різними ланками 
влади Європейського Союзу. Розширення економічних, гуманітарних від-
носин, інтернаціоналізація ринку праці призводить також до взаємодії на-
ціональних та інтеграційного правопорядків. І тому в реальні європейській 
правовій практиці суттєве значення мають  норми ЄС та рішення Суду ЄС, 
його кооперація з національними судами, що в сукупності  закладає засади 
інтеграції процесуальних систем та формування європейського цивільного 
процесуального права.
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д.ю.н., доцент
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СПРОЩЕНЕ ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ –  
НОВЕЛА ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 

ЗА ПРОЕКТОМ НОВОЇ РЕДАКЦІЇ ЦПК:  
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ  

ПІДСТАВ ЗАСТОСУВАННЯ

Правове регулювання цивільного судочинства, як основної судової 
форми захисту прав громадян, за часів незалежності України за-

знавало чималих змін в рамках проведення того чи іншого етапу судової 
реформи. Її черговий етап, пов’язаний із переформатуванням Верховного 
Суду України, вплинув й на процесуальне законодавство: Радою з питань 
судової реформи було розроблено нову редакцію ЦПК, ГПК та КАС України, 
які вже знаходяться на розгляді Верховної Ради України [1]. Проект нової 
редакції ЦПК України містить чимало новел, які вже давно напрацьову-
вались цивільною процесуальною наукою, зокрема в рамках досліджень 
питань уніфікації та диференціації судових процедур. Адже саме диферен-

ціація судових процедур покликана підвищити ефективність цивільного 
судочинства з огляду на матеріально-правові та процесуальні особливості 
певних категорій цивільних справ [2, с. 65-66]. А відтак, цивільний процес 
має бути гнучким, тобто передбачати найбільш оптимальні шляхи досяг-
нення завдання цивільного судочинства, зокрема за рахунок встановлення 
особливих (спрощених) порядків розгляду і вирішення певних категорій 
цивільних справ, для яких застосування загального позовного порядку є 
недоцільним. 

Варто зауважити, що якщо в країнах, які входять в Європейський 
Союз, при реформуванні цивільного судочинства значна роль вже давно 
відводилася розвитку спрощених проваджень, які дозволяють досягти ро-
зумного балансу між процесуальною економією і збереженням традицій-
них, фундаментальних основ цивільного процесу [3, с. 3], то в Україні такі 
судові процедури частково на рівні інституту наказного провадження та 
заочного розгляду запроваджено положеннями ЦПК України 2004 р. При 
цьому вчені-процесуалісти в межах країн СНД вже давно визнають, що 
ефективність наказного провадження могла б, мабуть, зрости, якщо поряд 
з наказним провадженням регламентувати інші види спрощеного прова-
дження [4, с. 17]. Адже ще Є.В. Васьковський зазначав, що чим коротшим і 
легшим є шлях від пред’явлення позову до судового рішення, тим процес є 
досконалішим [5, с. 271-277]. 

І ось, нарешті, вищезгаданий проект нової редакції ЦПК України про-
довжив диференціацію процесу в цьому напрямі з метою підвищення ефек-
тивності правосуддя та полегшення доступу до нього та вперше запро-
ваджує в цивільне судочинство України інститут спрощеного позовного 
провадження, реалізація якого ґрунтується передусім на новому принципі 
«пропорційності» (п. 7 ч. 3 ст. 2), що передбачає визначення судом порядку 
здійснення провадження у справі з огляду на: завдання цивільного судо-
чинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними 
інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; 
значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи 
інших дій, розмір судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуаль-
ними діями тощо.

Так, спрощене позовне провадження призначене для розгляду мало-
значних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких прі-
оритетним є швидке вирішення справи. Загальне позовне провадження 
призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини 
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