
Читати російською.  

Нерідко у мене запитують, чи можливо розглядати той чи інший судовий спір в іноземній 

державі. Мовляв, сам знаєш, які суди у нас в Україні. Хотілося б отримати дійсно законне й 

об'єктивне рішення. 

Щоб судді не були незаангажовані. Щоб ймовірність вплинути на результат розгляду справи 

шляхом дачі хабара була, якщо не нульовою, то дуже близькою до цього. 

Скажімо, можливо де-небудь в Лондоні судитися? 

На такі запитання у мене є стандартна відповідь. 

1. По-перше, судитися з Лондоні дорого. Дуже дорого. І не завжди це можливо й раціонально. 

Все залежить від ситуації. 

2. По-друге, читайте, що написано в договорі, який укладено з вашим контрагентом. Там 

практично завжди юристи прописують місце майбутніх "баталій". Можливо це буде Україна, 

або Лондон, або арбітраж іншої країни.  

3. І, по-третє, раджу ознайомитися зі статтею 77 Закону «Про міжнародне приватне право», 

яка передбачає певні випадки, при яких суперечки з іноземним елементом розглядаються на 

території України в порядку виняткової підсудності. 

До таких випадків відносяться: 

1) коли нерухоме майно, щодо якого виник спір, знаходиться на території України, крім справ, 

що стосуються укладення, зміни, розірвання та виконання договорів, укладених в рамках 

державно-приватного партнерства, зокрема концесійних договорів, згідно з якими нерухоме 

майно є об'єктом такого партнерства, об'єктом концесії, а суперечка стосується виникнення, 

припинення і реєстрації прав на такий об'єкт; 

2) коли у справі, яка стосується правовідносин між дітьми та батьками, обидві сторони мають 

місце проживання в Україні; 

3) коли у справі про спадщину спадкодавець - громадянин України і мав тут місце проживання; 

4) коли спір пов'язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує 

реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні; 

5) коли спір пов'язаний з реєстрацією або ліквідацією на території України іноземних 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців; 

6) коли спір стосується дійсності записів у державному реєстрі, кадастрі України; 

7) коли в справах про банкрутство боржник був створений відповідно до законодавства 

України; 

8) коли справа стосується випуску або знищення цінних паперів, оформлених в Україні; 

9) справи, що стосуються усиновлення, яке було вчинено чи вчиняється на території України; 

10) в інших випадках, передбачених законами України. 

Якщо у вас залишилися будь-які питання - напишіть мені на пошту: ashkudun (песик) gmail.com, 

з радістю вас проконсультую. 

https://shkudun.com.ua/blog/item/2559-o-vozmozhnosti-rassmotreniya-sudebnogo-spora-v-inostrannom-gosudarstve.html


З повагою, 

Олександр Шкудун 

Також рекомендую почитати історії з мого життя, які я час від часу публікую, згадуючі нелегкі 

будні юриста / адвоката. 

Почніть з ПЕРШОЇ ІСТОРІЇ  

 

https://shkudun.com.ua/vpervye-na-sajte.html
https://shkudun.com.ua/blog/item/2499-istorii-iz-zhizni-yurista-1-skolko-stoit-zaregistrirovat-ip-fop.html

