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Section “Law”

Анотація. Стаття присвячена дослідженню окремих проблем (проблемних
аспектів) отримання адвокатом правової інформації про зміст норм іноземного
права під час представництва інтересів клієнта у цивільному судочинстві
України.
В ході дослідження з’ясовано, що відповідно до чинного Закону України «Про
інформацію» під правовою інформацією слід розуміти будь-які відомості
(інформацію, документи, тексти, дані) про право, його систему, джерела,
реалізацію, а також – юридичні факти (обставини, фактори), правовідносини,
правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
Водночас зроблено обґрунтований висновок про те, що законодавство України
сьогодні передбачає цілий ряд (систему) можливих варіантів (напрямів)
пошуку (отримання) адвокатом правової інформації (документів, даних,
відомостей тощо) про норми іноземного права, кожен із яких (можливий
варіант) має свої переваги і недоліки (певні проблемні аспекти).
Встановлено, що залучення іноземної правової інформації у судовий процес (у
цивільному судочинстві України) доцільно звести до 3-х основних аспектів
(напрямів, варіантів), а саме: 1) безпосереднє ознайомлення із іноземними
юридичними документами та інформаційними джерелами (текстами, даними)
– (1 аспект); 2) залучення письмових висновків (за проблемою) у судовий
процес (до справи у цивільному судочинстві), в тому числі експертних
висновків – (2 аспект); 3) отримання інформаційних даних (правової
інформації) про іноземне право від центральних органів влади України,
зокрема від Міністерства іноземних справ України або Міністерства юстиції
України – (3 аспект).
За результатами дослідження визначено і доведено, що вибір найбільш
ефективного (оптимального) варіанту (із можливих альтернатив) пошуку
адвокатом України правової інформації про зміст норм іноземного права (під
час представництва інтересів клієнта у суді) в тій чи іншій судовій справі у
цивільному судочинстві України залежить, в першу чергу, від: від: 1) конкретної
судової справи у цивільному судочинстві; 2) можливостей (потенціалу) та
професіоналізму адвоката; 3) авторитетності суду (безпосередньо від судді).
Ключові слова: адвокат; адвокатська діяльність; правова інформація; іноземне
право; правнича (правова) допомога; суд; представництво інтересів клієнта у
суді; цивільне судочинство.
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Abstract. The article is devoted to researching particular problems (problematic
aspects) of obtaining by the lawyer the legal information about the content of foreign
law norms while representing the client’s interests in the civil proceedings of Ukraine.
During the research it was found out that according to the current Law of Ukraine “On
Information” legal information should be understood as any information (documents,
texts, data) about a law, its system, sources, realization, as well as legal facts
(circumstances, factors), legal relations, law and order, legal offences, dealing with
them and preventing them, etc. At the same time, it is reasonable to conclude that the
present legislation of Ukraine provides for a number (system) of possible options
(directions) for seeking (obtaining) by the lawyer the legal information (documents,
data, texts, etc.) on the norms of foreign law, each of which (possibly) has its
advantages and disadvantages (certain problematic aspects).
It is established that the involvement of foreign legal information in litigation (in the
civil proceedings of Ukraine) is advisable to reduce to 3 main aspects (directions,
options), namely: 1) direct familiarization with foreign legal documents and
information sources (texts, data) - (1 aspect); 2) involvement of written findings (on a
problem) in litigation (in civil proceedings), including expert opinions - (2 aspect); 3)
obtaining information (legal information) on foreign law from the central authorities of
Ukraine, in particular from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine or the Ministry of
Justice of Ukraine - (3 aspect).
According to the results of the study, it was determined and proved that the choice of
the most effective (optimal) option (from the possible alternatives) for the Ukrainian
lawyer to search for legal information on the content of foreign law rules (while
representing the client’s interests in court) in a particular court case in the civil
proceedings of Ukraine, is dependent, in the first place, on: 1) a specific civil case; 2)
the lawyer’s capabilities (potential) and professionalism; 3) the authority of the court
(directly from the judge).
Keywords: lawyer; lawyer’s activity; legal information; foreign law; legal assistance;
court; representing the client’s interests in court; civil proceedings.

ВСТУП
Актуальність, важливість та доцільність дослідження цього аспекту (в юридичній науці
та практиці), враховуючи результати попередніх напрацювань (за проблемою), зокрема
[1, 2, 3, 4], проявляється у тому, що при формуванні та удосконаленні принципу професіоналізму адвоката як засади надання кваліфікованої правничої (правової) допомоги клієнту (під час представництва інтересів клієнта) у суді (в системі принципів і засад здійснення адвокатської діяльності; в системі основних засад (принципів) цивільного судочинства) [5, 6], необхідно врахувати такий
аспект, як проблеми (проблемні аспекти) застосування права іноземних держав у цивільному судочинстві України [7], зокрема – можливість пошуку (отримання) адвокатом необхідної (належної, якісної) правової інформації (документів, даних) про зміст норм іноземного права.
За результатами аналізу останніх досліджень
і публікацій (у цьому напрямі) з’ясовано, що
особливу увагу даній проблематиці приділяSection “Law”

ють такі вчені-юристи та практики, як Н.
Плахотнюк (досліджує проблеми застосування судами іноземного права) [7], Н. Погорецька (розглядає нормативно-правові та методологічні підходи щодо встановлення змісту
норм іноземного права при регулюванні цивільних відносин у спорах) [8], Л. Сопільник,
Р. Сопільник (розкривають питання про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні) [3, 9, 10], О. Чабан
(аналізує джерела міжнародного приватного
права) [11], А. Філіп’єв (вивчає і досліджує
особливості застосування іноземного права в
цивільному судочинстві України) [12] та інші.
У цьому контексті доцільно також відмітити
праці
іноземних
авторів
(наприклад,
R. Hausmann [13], Y. Nishitani [14], C. Picker [15],
H. Smit [16], S. Sass [17] та B. Tripkovic [18]), за
результатами аналізу яких (праць) сформовано загальне уявлення стосовно зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду
з ряду важливих питань, зокрема тих, що стосуються проблемних аспектів застосування
іноземного права у цивільних судових справах інших країн.
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Водночас варто зазначити, що згідно ч. 3 ст. 8
Закону України «Про міжнародне приватне
право» від 23.06.2005 р. № 2709-IV [19] особи,
які беруть участь у справі (учасники судового
процесу), зокрема, у цивільному судочинстві
України, мають повне право подавати будьякі документи (службові (офіційні); загальні,
спеціальні тощо), що підтверджують зміст
правових норм (норм права) іноземної держави (певних країн), на які вони (тобто особи) посилаються в суді з метою (виключно
для) [6]:
1) обґрунтування (дотримання) своїх позивних вимог, виходячи з правового характеру
та законності, або певних заперечень, аргументів чи пояснень;
2) сприяння суду чи іншому органу (відповідно до законодавства України) у встановленні (визначення) змісту (конкретної суті, інших особливостей) цих норм.
З огляду на це очевидно, що Закон України
від 23.06.2005 р. № 2709-IV [19] наділяє сторони (учасників судового процесу) у цивільній справі, в тому числі і адвоката, який представляє інтереси клієнтів в цивільному судочинстві України (відповідно до ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України від
18.03.2004 р. № 1618-IV [20] та ст. 3 Конституції України [21], яка в повній мірі відтворює
(передає) зміст (ключову сутність) концептуальних засад преамбули Загальної декларації
прав людини [22]), конкретною можливістю
активно (ефективно, результативно) сприяти
суду за визначеною проблемою у встановленні певного змісту (суті) норм права (правових норм) іноземних держав.
Поряд з тим, підтримуючи думку А. Філіп’єва
[12], варто наголосити, що ч. 3 ст. 8 Закону
України «Про міжнародне приватне право»
[19] не лише прямо (безпосередньо) визначає
сприяння (як спосіб) щодо певного подання
відповідних документів (інформації, даних),
що підтверджують зміст (суть) іноземного
права, а й чітко (конкретно) фіксує той факт
(в юридичній площині), що цей (поданий)
спосіб не є єдино можливим, виходячи із
юридичного факту чи права іноземного права.
Звідси, враховуючи інформацію у працях [6,
12], виникає перше (1) головне питання про
те, а яким чином адвокат України може отримати відповідну (необхідну) правову інфорSection “Law”
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мацію (дані, документи) про норми іноземного права з метою застосування права іноземних держав у цивільному судочинстві України для обґрунтування власної позиції при
наданні правової (правничої) допомоги клієнту? З огляду на вищевикладене також відомо, що встановлення (визначення) правових
норм (норм права), включаючи і іноземні, є
безпосереднім обов’язком суду (процесуальним). Тому активна позиція сторін у цивільному судочинстві України в цьому відношенні (по суті справи за проблемою) є не просто
бажаною, а й важливою та необхідною.
В контексті цього, також є важливим і актуальним друге (2) питання [6]: Якими є особливості пошуку інформації (даних, документів)
сторонами (особами), які беруть участь у
справі (учасниками судового процесу), включаючи адвоката, про норми іноземного права,
що регулюють відповідні правовідносини, які
є (або стали) предметом розгляду в цивільному судочинстві України? Встановлено, що
представлені вище питання (1) та (2) потребують нагальної конкретної і чіткої відповіді
з відповідним (належним) обґрунтуванням в
даному напрямі.
Таким чином, метою статті є дослідження
(аналіз та виявлення) проблем (проблемних
аспектів) отримання адвокатом правової інформації (документів, даних) про зміст норм
іноземного права під час представництва інтересів клієнта у цивільному судочинстві
України.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Так, у праці [12] зазначено, що в контексті застосування (використання) іноземного права
в українському цивільному судочинстві не
доцільно говорити (зазначати) про доказування його змісту сторонами, так само, як,
наприклад, у судочинстві країн англосаксонської правової системи [23], де приділено важливу і особливу увагу (в юридичній практиці) судовим прецедентам як джерелам права
[24]. Звідси очевидно, що недоцільним є також і покладення на сторони (учасників судового процесу), включаючи на адвоката, певного обов’язку щодо доказування іноземного права.
Тут варто погодитись з думкою А. Філіп’єва
[12], що відповідну допомогу, яку сторони,
зокрема адвокат (як процесуальний предста5003
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вник у цивільному судочинстві при наданні
правової (правничої) допомоги)), надають
суду у цивільному процесі для встановлення
змісту (конкретної суті, особливостей) цих
норм (тобто норм іноземного права), доречно
було б визначити і кваліфікувати як їх процесуальне право, а не прямий обов’язок, як вважають деякі автори, зокрема – С. Галімулліна
[25].
Водночас, як свідчить судова практика в
Україні, виходячи з результатів досліджень
[6, 12], суд має повне безперечне право перевірити ту інформацію (документи, дані), яку
йому надають сторони (особи, які беруть
участь у справі), а також будь-яку іншу інформацію, що стосується поданої справи у цивільному судочинстві України. Поряд з тим, доцільно зазначити, що суд, зокрема, в першу
чергу, перевіряє достовірність представленого носія інформації (даних), а також відповідність поданої інформації сучасному стану речей, що вміщується в даному носії. За результатами проведеної перевірки і на основі
об’єктивного незалежного рішення суд бере
(приймає) до уваги дані, які містить поданий
носій інформації. Крім цього, якщо судом самостійно пізнано іноземне право, то він (тобто суд), виходячи з власного рішення, у встановленому законом порядку, може послатись
на норму іноземного права, а також зазначити, яким чином (на основі чого, яким способом) вона стала відома суду. В свою чергу тут
варто відмітити, що якщо сторони (особи, які
беруть участь у справі) вважають (або вважатимуть), що застосування норм іноземного
права судом було здійснено неправильно, виходячи з національного права та враховуючи
законні особливості його застосування в
Україні, то вони (особи, учасники судового
процесу) мають можливість (право) висловити свою аргументовану позицію проти таких
рішень (ініціатив суду) з метою переконати
суд переглянути або відмінити своє рішення
(у цьому напрямі), або в подальшому його
оскаржити (зупинити), у встановленому законом порядку [7, 8, 12].
Таким чином, можна стверджувати, що діючі
(існуючі) можливості, які є сьогодні, що стосуються пошуку, аналізу та застосування іноземної правової інформації сторонами (учасниками судового процесу) у цивільному судочинстві України, зокрема адвокатами (як
процесуальними представниками у цивільному судочинстві при наданні правової (праSection “Law”
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вничої) допомоги)), є необмеженими [6, 12]. З
огляду на це з’ясовано, що залучення такої
іноземної правової інформації у судовий процес (у цивільному судочинстві України) доцільно звести до 3-х основних аспектів (напрямів, варіантів), а саме [6, 12]:
1) безпосереднє ознайомлення із іноземними
юридичними документами та інформаційними джерелами (текстами, даними) – (1 аспект);
2) залучення письмових висновків (за проблемою) у судовий процес (до справи у цивільному судочинстві), в тому числі експертних
висновків – (2 аспект). Проблемні аспекти
участі експерта у цивільному судочинстві
України представлено у праці [26];
3) отримання інформаційних даних (правової
інформації) про іноземне право від центральних органів влади України, зокрема від Міністерства
іноземних
справ
України
(https://mfa.gov.ua/) або Міністерства юстиції
України (https://minjust.gov.ua/) – (3 аспект).
Встановлено, що кожен з поданих (вище
представлених) варіантів (тобто 1, 2 та 3 аспекти) мають свої особливості (переваги та
недоліки), які розкриті у працях [6, 12].
Так, що стосується першого (1) аспекту (щодо
безпосереднього (прямого) ознайомлення із
іноземними юридичними документами та
інформаційними джерелами (текстами, даними)), то головними перевагами поданого
способу є те, що він відносно дешевий, а також дає змогу безпосереднього (особистого)
встановлення (визначення) змісту (суті, певних особливостей) норм іноземного права
спочатку сторонами (особами), зокрема (в
тому числі) адвокатом, а після цього і самим
судом, якому подається подана інформація
(документи, тексти). Однак, подані переваги
цього способу (першого) можуть стати (перетворитись) і у його недоліки. Зокрема, у праці
[12] зазначено, що текст (документи, дані)
можуть бути не актуальними, застарілими у
часі або ж неточними в окремих аспектах за
проблемою.
Водночас з’ясовано, що в силу певних (різних)
обставин (причин) безпосереднє (пряме)
ознайомлення із текстом (документами, даними) можуть призвести до його неправильного тлумачення, виходячи із особливостей
формулювання даних (змісту, перекладу) і
порядку складення поданого тексту (докуме5004
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нтів, даних). Проте, незважаючи на недоліки
поданого способу, на нашу думку, безпосереднє ознайомлення із іноземними юридичними документами та інформаційними джерелами (текстами, даними) є доцільним, важливим, бажаним та досить корисним способом щодо отримання певної (конкретної)
правової інформації про іноземне право [12].
Поряд з тим, за результатами проведених досліджень [6] встановлено, що джерелами таких текстів (документів, даних) можуть бути:
1) тексти нормативно-правових актів і рішення певних судів; 2) наукова, навчальна,
навчально-методична, довідкова та інша
юридична література.
Окремо доцільно відмітити, що тут важливу
роль в контексті особливих (ключових) можливостей для пошуку певних (конкретних)
юридичних текстів (інформації) такого роду,
виходячи з реалій сьогодення, відіграє інформаційно-пошукова система (або функціонування мережі) Інтернет та засоби масової інформації (ЗМІ) [27, 28], які у сукупності формують унікальний механізм (систему) обміну
правовою інформацією.
В контексті цього, тут варто наголосити, що
сьогодні, виходячи із специфіки і особливостей функціонування мережі Інтернет та
окремих видів інформаційних технологій в
адвокатській діяльності [29], будь-яка отримана правова інформація з Інтернету має бути ретельно перевірена на точність, правдивість та об’єктивність.
Що стосується другого (2) аспекту (щодо залучення письмових висновків (за проблемою) у судовий процес (до справи у цивільному судочинстві), в тому числі експертних
висновків), то головними перевагами поданого способу є те, що він (як ключовий спосіб
пошуку інформації про іноземне право): 1)
побудований на надзвичайно високому (належному, достатньому) рівні достовірності і
об’єктивності одержаної інформації; 2) є комплексним і системним [6, 12, 26].
Поряд з тим встановлено, що недоліком поданого способу є його дорожнеча. З огляду на
це, у праці [12] (А. Філіп’єв) зазначено, що в
цивільному судочинстві України залучення у
цивільний процес такого експертного висновку можливе:
1) у формі афідевіту (англ. Affidavit), під яким
слід розуміти пояснення, що містить зміст
Section “Law”
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(сутність) законодавства іноземних держав
та його тлумачення іноземними (загальними,
спеціалізованими) судами, що виконано і супроводжується авторитетними фахівцями
(вченими-спеціалістами, експертами) та
практиками в галузі права визначеної іноземної держави, а також те, що обов’язково
включає нотаріально засвідчені підписи цих
осіб [30].
Сьогодні законодавство України чітко і конкретно не регламентує вимоги, що ставляться
до осіб, зокрема до осіб з іноземних держав,
які залучаються (або можуть залучатись) в
якості таких експертів у цивільному судочинстві України. В цьому контексті, необхідно
зазначити, що в основі єдиної важливої вимоги вибору такої особи, яка є обізнаною із нормами іноземного права, лежить професіоналізм адвоката – [5], виходячи із професійного
досвіду. Тут варто також відмітити, що сьогодні в судовій практиці в Україні відомі випадки, коли інформація про іноземне право, а також пояснення (експертні висновки), які були
надані суду особами, які мають повну юридичну освіту судом відхилялась, а інформація
(документи, дані) одержані від осіб, які не
мають такої (юридичної) освіти, навпаки судом приймалась і була схвалена [5, 6, 12].
2) у вигляді письмового висновку певних
(конкретних, визначених) установ як іноземних, так і вітчизняних (українських).
З’ясовано, що в даний час законодавство
України не передбачає конкретного (визначеного) переліку українських і зарубіжних
установ чи організацій, а також не пропонує
(не визначає) певних (конкретних) вимог, що
повинні ставитись до них (установ, організацій), проте в юридичній (судовій) практиці в
Україні, як правило (найчастіше), застосовується одержання таких висновків (експертних) від спеціалізованих наукових (науководослідних) інститутів (установ, організацій),
торговельно-промислових палат тощо [8].
З огляду на це, враховуючи результати досліджень [6, 12], можна стверджувати, що особливо актуальним і вдалою (ефективною)
юридичною (судовою) практикою є створення (формування) і розвиток інститутів (установ, і організацій), включаючи, зокрема, залучення адвокатів (за їх згодою, з метою підвищення їх професійної адвокатської діяльності
в Україні), які б спеціально (цілеспрямовано)
займались вирішенням проблем (окремих
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проблемних аспектів) застосування іноземного права. Подібна практика вже існує, а також відома і використовується у багатьох
країнах світу. Тут варто відмітити і те, що вона (практика) використовувалась також і у
колишньому СРСР, хоча на досить низькому
рівні з точки зору об’єктивізму (справедливості). Сьогодні це вже доконаний факт (щодо
СРСР), виходячи з аналізу праці В. Гринюка
[31] та оцінки відомих на сьогодні ряду резонансних справ.
Поряд з тим встановлено, що дослідники (фахівці за проблемою) в Україні дотримуються
думки, що серед найбільш ефективних (досить успішних) інститутів (установ, організацій) іноземних держав такого типу є австрійські та швейцарські [12]. Так, зарубіжні автори, зокрема – S. Geeroms [32], виділяють: 1)
Міжнародний правовий інститут, який створений в Нідерландах ще у 1918 р.; 2) Інститут
міжнародного права, який створений урядом
Франції [12, 32].
Водночас у науковій праці С. Галімулліної [33]
зазначено, що подібні органи (установи) існують також при Верховних Судах таких зарубіжних країнах, як Німеччина та Японія.
Так, в Японії функціонує Інститут правового
навчання та досліджень при Верховному Суді
Японії (The Legal Training and Research Institute
to the Supreme Court of Japan), більш детальна
інформація про який знаходиться за інтернет-посиланням [34]. Що стосується Німеччини, та в цій країні діє Федеральний конституційний суд (German Federal Constitutional
Court) у м. Карлсруе, при якому також знаходиться подібний орган (установа), який займається виключно проблемами застосування іноземного права (за напрямами, за країнами) [35].
Що стосується третього (3) аспекту (щодо
отримання інформаційних даних (правової
інформації) про іноземне право від центральних органів влади України), то як було вже
зазначено вище, адвокат України також може
отримати інформацію (окремі документи,
дані) про іноземне право від центральних органів влади України, а зокрема від Міністерства іноземних справ України або Міністерства
юстиції України. Це обумовлено тим, що саме
ці центральні органи влади України найчастіше визначаються як суб’єкти володіння і
обміну правовою інформацією в різних міжнародних договорах, починаючи від двостоSection “Law”
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ронніх (багатосторонніх) договорів (угод)
про правничу (правову) допомогу, і закінчуючи підписанням конкретних багатосторонніх конвенцій [12], наприклад, Європейської
конвенції про інформацію щодо іноземного
законодавства від 07.06.1968 р. [36].
Тут варто також зазначити, що відповідно до
ст. 17 Закону України «Про інформацію» від
02.10.1992 р. № 2657-XII [37] під правовою
інформацією слід розуміти будь-які відомості
(інформацію, документи, тексти, дані) про
право, його систему, джерела, реалізацію, а
також – юридичні факти (обставини), правовідносини, правопорядок, правопорушення і
боротьбу з ними та їх профілактику тощо.
З огляду на це і за результатами дослідження
можна стверджувати, що відомості (інформація, документи, тексти, дані) про іноземне
право можна віднести до правової інформації
відповідно до ст. 5, 22 Закону України «Про
інформацію» [37], а реалізація права на її одержання від державних органів (установ) в
Україні, включаючи зберігання, використання (поширення) або захист інформації (відомостей, даних), необхідної для реалізації і захисту своїх прав, свобод і законних інтересів
гарантується будь-якій особі в Україні, а тим
більше це стосується прав адвоката (як процесуального представника у цивільному судочинстві) на інформацію, який здійснює
(надає) правничу (правову) допомогу клієнту
(клієнтам). Сьогодні відомі факти, на жаль,
що згадані вище міністерства не завжди надають відповідну правову інформацію (документи, дані) на письмове звернення адвоката
(адвокатський запит) [4, 38], керуючись іншими
положеннями
та
нормативноправовими актами України. Поряд з тим, подані міністерства не мають обов’язку надавати таку інформацію громадянам.
ВИСНОВКИ
Таким чином, законодавство України сьогодні передбачає цілий ряд (систему) можливих
варіантів (напрямів) пошуку (отримання) адвокатом правової інформації (документів, даних, відомостей тощо) про норми іноземного
права, кожен із яких (можливий варіант) має
свої переваги і недоліки (певні проблемні аспекти). Вибір найбільш ефективного (оптимального) варіанту (із можливих альтернатив) пошуку адвокатом України правової ін5006
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формації про зміст норм іноземного права
(під час представництва інтересів клієнта у
суді) в тій чи іншій судовій справі у цивільному судочинстві України, враховуючи при
цьому також результати попередніх дослі-
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джень [2, 6, 39, 40], залежить, в першу чергу,
від: 1) конкретної судової справи у цивільному судочинстві; 2) можливостей (потенціалу)
та професіоналізму адвоката; 3) авторитетності суду (безпосередньо від судді).
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