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Тема: «Практичні аспекти вручення документів та отримання 

доказів в господарських справах з іноземним елементом». 
 

1. Порядок та особливості надання міжнародної правової допомоги у 

господарських справах щодо вручення документів та отримання доказів.  

 

Звернення суду України з дорученням за кордон. Порядок виконання 

доручень іноземних компетентних органів в Україні. 

Особливості виконання Конвенції про вручення за кордоном судових та 

позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року та 

Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних 

справах 1970 року. 

 

2. Особливості застосування у господарських справах Конвенції про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 

справах 1993 року.  
 

 

  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_890
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_890
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_922
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_922


 3 

 

1. Порядок та особливості надання міжнародної правової допомоги у 

господарських справах щодо вручення документів та отримання доказів.  

Звернення суду України з дорученням за кордон. Порядок виконання 

доручень іноземних компетентних органів в Україні. 

Порядок надання міжнародної правової допомоги у господарських 

справах щодо вручення документів та отримання доказів регламентується 

Господарським процесуальним кодексом України (ст. 123-129) (далі – ГПК 

України), Угодою про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням 

господарської діяльності 1992 року, Конвенцією про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах  (далі – 

Мінська конвенція) 1993 року, Конвенцією про вручення за кордоном судових 

та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 року,  

Конвенцією про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних 

справах 1970 року, Інструкцією про порядок виконання міжнародних договорів 

з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення 

документів, отримання доказів, затвердженою спільним наказом Міністерства 

юстиції України та Державної судової адміністрації України  № 1092/5/54 від 

27.06.2008 року, двосторонніми договорами про взаємну правову допомогу. 

Закон України «Про міжнародне приватне право» (стаття 73) декларує, 

що іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, іноземні 

держави та міжнародні організації мають право звертатися до судів України для 

захисту своїх прав, свобод чи інтересів. 

Аналогічні положення містить і ГПК України, яким  встановлено, що 

іноземні суб’єкти господарювання мають такі самі процесуальні права та 

обов’язки, що й суб’єкти господарювання України, крім винятків, встановлених 

законом або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України  (ст. 123 ГПК).  

Це загальне правило надає іноземним суб’єктам господарювання ті самі 

процесуальні права, що й вітчизняним. 

Відповідно до ч. 1 ст. 80 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» від 23 червня 2005 року (із змінами і доповненнями) встановлено, що у 

разі, якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне 

необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні 

окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне 

доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому 

процесуальним законом України або міжнародним договором України. 

Аналогічні положення містяться і в ГПК України. У  разі якщо в процесі 

розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати 

докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, 

господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до 

іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - 

іноземний суд) у порядку, встановленому ГПК України або міжнародним 

договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_890
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_890
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_922
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_922
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Судове доручення надсилається у порядку, встановленому ГПК України 

або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною 

Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству 

юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ 

України для передачі дипломатичними каналами. 

Тобто, при виникненні необхідності звернення з таким дорученням 

першочерговим для суду є перевірка наявності міжнародного договору або 

конвенції, учасницею якого (якої) є Україна та країна, куди необхідно 

спрямувати документи. 

Якщо інше не передбачене міжнародним договором, суду можна 

користуватися бланками судових доручень, передбачених Інструкцією 

(відповідні судові доручення за формами, які наведені у додатках 1 та 4 до 

Інструкції. (Чинний текст Інструкції міститься на сайті Верховної Ради 

України  в рубриці «Законодавство» - пошук за реквізитами – Інструкція. В 

тексті нормативного акту на даний час  всі додатки сформовані в форматі 

WORD, які дуже зручно використовувати в роботі). 

Якщо ж доручення стосується країн-учасниць Гаазьких конвенцій, то слід 

звернути увагу на деякі особливості. 

Актуальна інформація стосовно текстів конвенцій, країн-учасниць, 

центральних органів, застережень, які висловили учасники, тощо розміщена на 

офіційному веб-сайті Гаазької Конференції 

www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash  

 

 
 

Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів 

у цивільних або комерційних справах 1965 року (далі - Конвенція 65 року)  

застосовується  у  цивільних  та  комерційних справах щодо всіх випадків,  коли 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash
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існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за 

кордоном. 

 
 

Кожна Договірна Держава призначає  Центральний Орган, обов'язком 

якого є отримання прохань про вручення  документів,  що виходять  від інших 

Договірних Держав,  і здійснення процесуальних дій відповідно до положень 

статей 3 - 6. 

 
 

В Україні центральним органом є  Міністерство юстиції України. Однак 

особливістю є те, що відповідно до п. 6.7 Інструкції суд чи інший компетентний 

орган України надсилає доручення на підставі Конвенції 1965 року до 

Центрального органу іноземної держави напряму. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_890
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У разі потреби одержання інформації про стан виконання доручення суд 

України звертається до запитуваної держави безпосередньо. При цьому 

додається фотокопія заповненого судом України формуляра. 

Основні положення Конвенції 1965 року. Орган влади чи судовий 

працівник, компетентний відповідно до права запитуючої Держави, 

направляють Центральному Органу запитуваної Держави прохання згідно з 

формуляром,  що додається до цієї  Конвенції, без потреби  легалізації  або  

виконання  інших аналогічних формальностей. 

До прохання додається документ, що підлягає врученню,  або його копія. 

Прохання і документ надаються в двох примірниках (стаття 3).  

Статтею 5 передбачено, що Центральний Орган  запитуваної  Держави  

власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним 

органом: 

a) у спосіб,  визначений його внутрішнім правом для  вручення 

документів,  складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, 

або 

b) в особливий спосіб,  обумовлений запитуючим органом,  якщо такий 

спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави. 

З урахуванням  положень пункту (b) частини першої цієї статті документ 

може завжди бути вручений шляхом безпосередньої  доставки одержувачу, 

який приймає його добровільно. 

Якщо документ має бути вручений відповідно до частини  першої цієї 

статті,  то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або 

перекладений офіційною мовою або однією з  офіційних мов запитуваної 

Держави. 

Частина прохання,  яка відповідає формуляру, доданому до цієї 

Конвенції,  що містить короткий виклад суті документу, що підлягає врученню, 

вручається разом з документом.  

Центральний Орган запитуваної Держави  або  інший компетентний  

орган, складає підтвердження відповідно до формуляра, доданого до цієї 

Конвенції. 

У підтвердженні підтверджується факт вручення документу і 

зазначається спосіб, місце та дату вручення, а також особа, якій документ було   

вручено. Якщо документ не був  вручений,  в підтвердженні зазначаються 

причини, які перешкодили врученню. 

Запитуючий орган може вимагати, щоб підтвердження, яке було складене 

не Центральним Органом або судовим органом, було скріплено підписом 

представника одного з цих органів. 

Підтвердження направляється безпосередньо запитуючому органу (ст. 6).  

Типові умови формуляра, доданого до цієї Конвенції, у  всіх випадках 

обов'язково мають бути складені  французькою  або англійською мовами.  Вони 

можуть при цьому бути складені офіційною мовою або однією з офіційних мов 

запитуючої Держави. 

Відповідні пробіли заповнюються або мовою запитуваної Держави, або 

французькою чи англійською мовами (стаття 7). 
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Конвенцією передбачена додаткова можливість використання 

консульських, дипломатичних каналів - ці можливості необхідно перевіряти по 

кожній запитуваній країні окремо на сайті Гаазької конференції  в розділі 

"Практична інформація" - застереження до ст.8-11 Конвенції.  

Тут також потрібно враховувати, що у разі передачі документів по 

основному каналу (через спеціально уповноважений Центральний орган) 

питання вручення документів регулюються законодавством запитуваної 

держави, а не Конвенцією; у разі ж передачі документів по одному з 

альтернативних каналів (відмінному від поштового каналу і прямого 

дипломатичного та консульського каналів), питання вручення документів 

регулюються законодавством держави призначення документів. 

Відповідно до статті 10 Конвенції встановлено, що якщо запитувана 

держава не заперечує, то ця Конвенція не обмежує, в тому числі, можливості 

надсилати судові документи безпосередньо поштою особам, які перебувають за 

кордоном.  

Для прикладу, уряд Республіки Кіпр своєю нотою від 5 січня 1984 року в 

рамках Конвенції вказав, що жодних заперечень із застосування положень 

статті 10 не має. Водночас уряд Великої Британії у своїй декларації від 

17 листопада 1967 року щодо застосування статті 10 Конвенції вказав, що 

документи по офіційних каналах будуть прийняті тільки центральними 

органами і тільки від судових, консульських або дипломатичних посадових осіб 

інших Договірних Держав, та в подальшому, уточнивши зміст цієї заяви, 

зауважив, що це не виключає можливості будь-якої особи, хто зацікавлений у 

судовому процесі (в тому числі адвокати) від повідомлення «безпосередньо» 

компетентних осіб. 

На території України не використовуються способи передачі 

документів, передбачені статтею 10 Конвенції про вручення. 

Проте при застосуванні умов зазначеної статті для вручення документів 

на території іноземних держав — учасниць Конвенції треба враховувати 

висновки і рекомендації Спеціальної комісії Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права щодо практичного застосування Конвенції, а 

саме — що держави-учасниці не повинні встановлювати взаємність проти 

інших держав-учасниць, які зробили заяви відповідно до статті 10. 

 Засоби зв’язку 

В Україні практика застосування положень Конвенції з цього питання є 

досить різноманітною. Так, в одних випадках суди посилаються на те, що 

направлення судом сповіщень стороні у порядку, визначеному інструкцією з 

діловодства в господарських судах України, не може бути належним 

повідомленням, а тому суди доходять висновку про необхідність направлення 

судового доручення за місцезнаходженням відповідача у порядку, визначеному 

Конвенцією. В інших випадках суди вказують на необхідність вручення 

судових документів за кордоном відповідно до вимог Конвенції щодо порядку і 

термінів вручення та достатності для здійснення стороні захисту, не 

встановлюючи при цьому змісту положень Конвенції, які регулюють це 

питання, а посилаються винятково на положення Інструкції про порядок 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_890
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виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в 

цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і 

виконання судових рішень.  

Проте у випадках повідомлення сторін (іноземного суб’єкта) 

позивачем шляхом направлення копії позовної заяви засобами DHL, Fedex, 

доказом чому є транспортні накладні, господарські суди у більшості 

випадків доходять висновку про те, що такий спосіб є належним способом 

повідомлення відповідачів. 

Закон України «Про поштовий зв’язок» не містить заборони стосовно 

доставки поштових відправлень будь-якими суб’єктами господарювання і не 

визначає виключного права національного оператора поштового зв’язку на цю 

діяльність. 

У такому випадку доцільним та виправданим є встановлення судом при 

розгляді справ з іноземними суб’єктами, заяв країн їх місця розташування по 

застосуванню положень статті 10 Конвенції, та у разі відсутності зауважень, 

зобов’язання учасників здійснювати повідомлення таких суб’єктів засобами -

поштового зв’язку, в тому числі і службами кур’єрської доставки, що, в свою 

чергу, дозволить значно зменшити строки розгляду справи судом. 

Для прикладу, у Сполучених Штатах Америки при застосуванні 

положень Конвенції суди сформували позицію, що вручення документів за 

допомогою служби доставки DHL є врученням документів по поштових 

каналах за змістом п. а) ст. 10 Конвенції: «Визнаючи, що вихідний мотив, що 

лежить в основі вимоги про вручення процесуальних документів, полягає в 

«створенні відповідних умов, які забезпечують своєчасне вручення адресату 

судових і позасудових документів, що підлягають врученню за кордоном»  

Щодо оплати виконання українського доручення на території іноземної 

держави відповідно до Конвенції 1965 року. Відповідно до статті 12 Конвенції 

1965 року вручення судових документів, отриманих від Договірної Держави, не 

потребує оплати або відшкодування зборів або витрат в зв'язку з врученням, 

здійсненим запитуваною Державою. Запитуючий орган сплачує або 

відшкодовує витрати,  що виникли в зв'язку з: a) виконанням  роботи   судовим 

працівником або особою, компетентною відповідно до закону запитуваної 

Держави, b) використанням особливого способу вручення. 

В 2016 році п. 6.7 Інструкції доповнено новим абзацом 3, згідно якого у 

разі якщо запитувана держава за вручення документів вимагає оплату, до 

пакета документів додається копія платіжного доручення (інформація про 

розмір оплати та реквізити для перерахування коштів розміщені на офіційному 

веб-сайті Гаазької конференції з міжнародного приватного права: 

www.hcch.net). 

Деякі країни-учасниці Конвенції висловили свої застереження, в тому 

числі і щодо оплати послуг. Отримати оперативну інформацію щодо 

наявності/відсутності оплати можна офіційному сайті Гаазької конференції 

(www.hcch.net) в підрозділі конкретної країни в підрубриці "Практична 

інформація" - застереження до ст. 12. 
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Всі запити про вручення, що не супроводжені належною оплатою 

повертаються без вручення. 

Наприклад, оплата вимагається такими країнами як США, Канада, Кіпр, 

Греція тощо. Так, оплата за вручення судових документів на території США 

становить 95 доларів США. 

В Чернігівській області в поточному році був перший випадок 

направлення судових документів на територію США по цивільній справі, 

причому спочатку документи направлялися згідно Конвенції 1970 року з метою 

отримання пояснень від громадянина США по справі, що перебувала в 

провадженні суду. І такі пояснення  були отримані. Потім документи (судове 

рішення) направлялися для вручення відповідно до Конвенції 1965 року - була 

здійснена оплата і вказане судове доручення було також виконано у досить 

стислий термін.  

В той же час під час відеоконференції з питань міжнародної правової 

допомоги Міністерством юстиції України наголошено на випадки 

безпідставного повернення судових доручень компетентними органами 

Турецької Республіки. Відповідно до застережень, які висловила Туреччина до 

Конвенції 1965 року - застереження до ст. 12 Конвенції (оплата послуг) 

відсутні. У випадках безпідставного повернення документів без виконання 

останні рекомендовано повторно направляти для організації виконання тільки 

через  Міністерство юстиції України.  

Якщо прохання про вручення відповідає  положенням цієї Конвенції, 

запитувана Держава може відмовити у виконанні такого прохання лише якщо 

вона вважає, що таке виконання порушить  її суверенітет або безпеку. 

Щодо строків виконання судового доручення та строків розгляду 

судової справи. 

Статтею 79 ГПК України встановлено обов’язок суду зупинити 

провадження у справі у разі звернення господарського суду із судовим 

дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого 

компетентного органу іноземної держави. 

Так, одним із основних моментів, який постає перед судом під час 

розгляду таких справ, є питання своєчасності повідомлення судом у належній 

формі про час і місце розгляду справи для забезпечення реалізації їх 

процесуальних прав. У даному випадку йдеться про суб’єктів господарювання, 

які не мають на території України офіційних філій, представництв або 

відособлених підрозділів з урахуваннях їхнього юридичного статусу на 

можливість представництва юридичної особи в суді. 

Водночас право іноземних суб’єктів на участь у процесі та своєчасне 

повідомлення про місце і час розгляду справи повинно бути реалізоване 

добросовісно та в одночасному поєднанні з правами інших учасників процесу, в 

тому числі на розгляді справи в розумні строки. 

Пунктом 6 Закону України «Про приєднання України до Конвенції про 

вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

комерційних справах» від 19 жовтня 2000 року № 2052-III встановлено, що 

якщо всі умови, зазначені у частині 2 статті 15 Конвенції виконано, суддя 



 10 

незалежно від положень частини 1 статті 15 Конвенції може винести рішення, 

навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або 

безпосередню доставку документів. 

Відповідно до частини 2 статті 15 зазначеної Конвенції кожна Договірна 

Держава може заявити, що суддя незалежно від положень частини 1 цієї статті 

може постановити рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження 

про вручення або безпосередню доставку, в разі коли виконані всі 

нижчеперелічені умови: 

a) документ передано одним із способів, передбачених Конвенцією;  
b) з дати направлення документа сплинув строк, який суддя визначив як  

достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; 

c) не отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні  

зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави. 

Таким чином, однією з вимог, при виконанні якої суддя може 

постановити рішення у справі, навіть якщо не надійшло жодного 

підтвердження про вручення або безпосередню доставку, є закінчення строку з 

дати направлення документа, який суддя визначив як достатній для даної 

справи і який повинен становити щонайменше шість місяців. 

У свою чергу, господарські суди України зазвичай застосовують 

положення Конвенції (положення пункту «b» статті 15 Конвенції) та 

повідомляють іноземних суб’єктів у спосіб та в порядку, встановленому 

Конвенцією, зупиняючи при цьому провадження у справі до надходження 

зворотного повідомлення або спливу шестимісячного строку з дати 

направлення повідомлення. 

Мова  документів. 

В пункті 6.3. Інструкції вказано, що відповідно до ст. 7 Конвенції 1965 

року формуляр обов’язково складається французькою чи англійською мовою 

чи мовою запитуваної держави, а в разі заповнення українською мовою – 

обов’язково супроводжується перекладом на одну із зазначених мов. 

У разі, якщо документ підлягає врученню в іноземній державі відповідно 

до частини 1 статті 5 Конвенції 1965 року, він має бути складений або 

перекладений на офіційну мову або одну з офіційних мов запитуваної держави. 

Згідно з п. 6.5. Інструкції заповнений формуляр доручення і документи, 

що підлягають врученню, надсилаються у двох примірниках. 

Прохання  про вручення документів, оформлене на підставі Конвенції 

1965 року, надсилається судом України безпосередньо до Центрального органу 

іноземної держави, визначеного запитуваною державою відповідно до статті 2 

цієї Конвенції, без необхідності його направлення через ГТУЮ та Міністерство 

юстиції України. 

До речі, аналогічний порядок стосується і отримання судом інформації 

про стан виконання доручення, яке було направлене на підставі Конвенції 1965 

року до іноземного органу. Так, у разі потреби одержання інформації про стан 

виконання доручення суд України звертається до запитуваної держави лише 

безпосередньо. При цьому додається фотокопія заповненого судом України 

формуляра (абз. 2 п. 6.7. Інструкції). 
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В той же час ми рекомендуємо попередньо звертатися до ГТУЮ для 

узгодження всіх практичних питань заповнення формуляра під час його 

складання українською мовою (до здійснення перекладу) для перевірки 

правильності його заповнення, уточнення адреси центрального органу 

наявності оплати тощо. Документи можуть надсилатися для перевірки на 

електронну адресу сектору судової роботи та міжнародного співробітництва 

predstvsudah@cn.minjust.gov.ua  

Виходячи з практики, рекомендується перекладати документи мовою 

країни, в яку вони направляються. Наприклад, останнім часом компетентними 

органами Німеччини без виконання були повернуті документи, перекладені на 

англійську мову, не дивлячись, що це офіційна мова Конвенції. 

Крім того, відповідно до положень Конвенції особа має право 

відмовитися від отримання документів, якщо вони складені мовою, яку вона не 

розуміє. Нотаріальне засвідчення документів Конвенцією не вимагається. 

Практичні поради щодо заповнення формуляра прохання. 

Заповненню підлягають дві частини формуляра – «Прохання» і «Короткий 

виклад документа» - з урахуванням наступного: при заповненні частини 

«Прохання» необхідно обов’язково закреслювати будь-які пункти від «а» до 

«с», які не підлягають урахуванню під час виконання доручення; частина 

«Короткий виклад документа» призначена для вручення отримувачу разом з 

пакетом документів і має містити якомога детальнішу інформацію, у тому числі 

стосовно запитуючого органу і сторін у справі, уключаючи наявні контактні 

телефони. 

«Назва і адреса запитуючого органу»: необхідно зазначати 

найменування суду, який складає доручення/прохання, його повну адресу; 

«Назва і адреса запитуваного органу»: необхідно зазначати 

найменування і адресу Центрального органу іноземної держави, визначеного 

запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції.  

Гербова печатка суду ставиться виключно на першому аркуші частини 

«Прохання», на частинах Прохання «Сертифікат», «Короткий виклад 

документа, що підлягає врученню», «судовий документ», «Позасудовий 

документ» печатка суду не ставиться. 

Щодо заповнення частин Прохання «Судовий документ» та 

«Позасудовий документ» звертаємо увагу на надані Гаазькою Конференцією 

роз’яснення з цього приводу: 

«Судовий документ» - повістки, пояснення відповідача, рішення та 

постанови судових органів, виклик свідків та пояснення експертів; 

«Позасудові документи» відрізняються і від судових в тому, що вони 

непрямо пов’язані із судом, і від безпосередньо приватних документів в тому, 

що вони вимагають втручання «державного органу або представника судової 

влади», включаючи заперечення на шлюб, дозвіл на усиновлення, згода на 

батьківство, нотаріальні акти тощо. 

mailto:predstvsudah@cn.minjust.gov.ua
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ПРОХАННЯ 

про вручення за кордоном судових або позасудових документів 

REQUEST/DEMANDE 

for service abroad of judicial or extrajudicial documents / aux fins de signification à l’étranger d’un acte 

judiciare ou extrajudiciare 
 

відповідно до Гаазької Конвенції про вручення за кордоном судових або позасудових документів у 

цивільних або комерційних справах від 15 листопада 1965 року 

pursuant to the Hague Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial 

Documents in Civil or Commercial Matters, signed at the Hague, the 15th of November 1965 

Convention relative à la signification a l’étranger des actes judiciare ou extrajudiciare en matière civile ou 

commerciale, signée à la Haye, le 15 novembre 1965 

 
Назва і адреса запитуючого органу: 
Identity and address of the applicant: 
Identité et adresse du requérante: 
 
 
 

 Адреса запитуваного органу: 
Address of the receiving authority: 
Adress de l’autorité destinataire: 

Запитуючий орган, що підписався нижче, має честь передати -  у двох примірниках – перераховані нижче 
документи та відповідно до статті 5 зазначеної Конвенції просить забезпечити безвідкладне вручення 
одного примірника одержувачу: 
The undersigned applicant has the honour to transmit – in duplicate – the documents listed below and, in 
conformity with Article 5 of the above-mentioned Convention, requests prompt service of one copy thereof on 
the addressee, i.e.,  / Le requérant soussigné a l’honneur de faire parvenir – en double exemplaire – à l’autorité 
destinataire les documents ci-dessous énumérés, en la priant, conformément à l’article 5 de la Convention 
précitée, d’en faire remettre sans retard un exemplaire au destinataire, à savoir: 
(дані про особу і адреса)  
  
  

a)* відповідно до підпункту (а) частини першої статті 5 Конвенції 
in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the 
Convention. 
selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a). 

b)* відповідно до наступного спеціального способу (підпункт (b) частини першої статті 5) 
in accordance with the following particular method (sub-paragraph b) of the first paragraph of Article 
5): 
selon la forme particulière suivante (article 5, alinéa premier, lettre b): 

  
  
  

c)* шляхом доставки безпосередньо адресату, якщо він приймає його добровільно (друга частина 
статті 5).  
by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily. / le cas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 
2). 

 
Прохання до запитуваного органу повертати або повернути запитуючому органу один примірник 
документів і його додатків* із підтвердженням на зворотному боці. 
The authority is requested to return or have returned to the applicant a copy of the documents – ad of the 
annexes* - with a certificate as provided on the reverse side. / Cette autorité est priée de renvoyer au requérant 
un exemplaire de l’acte – et de ses annexes* - avec l’attestation figurant au verso. 
 
Перелік документів: 
List of documents: / Enumération des pièces : 
  
  
  

Складено у м./ Done at / Fait à______________, дата / the / le _____________________ 
Підпис та/або печатка 
Signature and/or stamp. 

Signature et/ou cachet 
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Зворотний бік прохання / Reverse of the request / Verso de la demande 

ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
CERTIFICATE / ATTESTATION 

Орган, що підписався нижче, має честь підтвердити відповідно до статті 6 Конвенції, 
The undersigned authority has the honour to certify, in conformity with Article 6 of the Convention, 
L’autorité soussignée a l’honneur d’attester conformément à l’article 6 de ladite Convention, 
1)* що документ був вручений / that the document has been served/ que la demande a été exécutée 
- (дата) / le______________________________________________________________________ 
- у (місце, вулиця, номер) / at/ à ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
- одним із способів, передбачених у статті 5:  
     in one of the following methods authorized by Article 5: / dans une des formes suivantes prévenues à l’article 
5: 
 а)* відповідно до підпункту (а) частини першої статті 5 Конвенції. 
         in accordance with the provisions of sub-paragraph a) of the first paragraph of Article 5 of the 
Convention. 
         selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre a). 
 b)* відповідно до наступного спеціального способу: 
         in accordance with the following particular method: 

        selon la forme particulière suivante 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 с)* шляхом безпосередньої доставки адресату, який прийняв його добровільно. 
         by delivery to the addressee, who accepted it voluntarily. 

par remise simple. 
 
Документи, зазначені у проханні, були вручені особі: 
The documents referred to in the request have been delivered to: /Les documents mentionnés dans la demande 
ont été remis à: 
- (ім’я та дані про особу) __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
- стосунки з одержувачем (родинні, ділові або інші): 
    relationship to the addressee:  / liens de parenté, de subordination ou autres, avec le destinataire de l’acte: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2)* що документ не був вручений з таких причин: 
         that the document has not been served, by reason of the following facts: 
         que la demande n’a pas été executée, en raison des faits suivants: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Відповідно до частини другої статті 12 Конвенції, прохання запитуючого органу сплатити або 
відшкодувати витрати, викладені у додатку.* 
In conformity with the second paragraph of Article 12 of the Convention, the applicant is requested to pay or 
reimburse the expenses detailed in the attached statements.* / Conformément à l’article 12, alinéa 2, de ladite 
Convention, le requérante est prié de payer ou de rembourser les frais dont le détail figure au mémoire ci-joint: 

Додатки 
Annexes / Annexes 

Документи, що повертаються: / Documents returned:  / Pièces renvoyées: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
У разі необхідності, документи, які підтверджують вручення: 
In appropriate cases, documents establishing the service: / Le cas échéant, les documents justificatifs de 
l’exécution: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Складено у м./ Done at / Fait à______________, дата / the / le _____________________ 
Підпис та/або печатка 
Signature and/or stamp 

Signature et/ou cachet 
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Короткий виклад документа, що підлягає врученню 

Summary of the document to be served / Eléments essentiels de l’acte 
 

(Частина четверта статті 5) 
(Article 5, fourth paragraph) / (article 5, alinéa 4) 

 
Назва та адреса запитуючого органу: 
Name and address of the requesting authority: / Nom et adress de l’autorité requérante: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Інформація щодо сторін1:  
Particulars of the parties1: / Identité des parties1:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

СУДОВИЙ ДОКУМЕНТ* 
JUDICIAL DOCUMENT* / ACTE JUDICIAIRE* 

Вид і предмет документа: / Nature and purpose of the document: / Nature et objet de l’acte : 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вид і предмет судового провадження та, у разі необхідності, сума спору: 
Nature and purpose of the proceedings and, where appropriate, the amount in dispute: 
Nature et objet de l’instance, le cas échéant, le montant du litige: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата і місце постання перед судом*:  
Date and place for entering appearance*: / Date et lieu de la coùparution*: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Суд, що постановив рішення*: / Court which has given judgement*: / Juridiction qui a rendu la décision*: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Дата рішення*: / Date of judgement*: / Date de la décision*: 
_____________________________________________________________________________ 
Строки, визначені у документі*: / Time-limits stated in the document*: / Indication des délais figurant dans 
l’acte*: 
_____________________________________________________________________________ 
 

ПОЗАСУДОВИЙ ДОКУМЕНТ* 
EXTRAJUDICIAL DOCUMENT* / ACTE EXTRAJUDICIAIRE* 

Вид і предмет документа: / Nature and purpose of the document: / Nature et objet de l’acte: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Строки, визначені у документі*: / Time-limits stated in the document*: / Indication des délais figurant dans 
l’acte*: 
_____________________________________________________________________________ 

 

                                                        
1 У відповідному випадку - прізвище, ім’я та адреса особи, зацікавленої у врученні документів. 
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Виконання судами України іноземних доручень, які надходять на 

підставі Конвенції 1965 року здійснюється в порядку, встановленому ст.127-

128 ГПК України та розділом 3 Інструкції, про що зазначалося, з 

особливостями, встановленими розділом 6 Інструкції. 

Виконання судового доручення здійснюється відповідно до ГПК України. 

На прохання іноземного суду процесуальні дії можуть вчинятися під час 

виконання судового доручення із застосуванням права іншої держави, якщо 

таке застосування не суперечить законам України. 

У разі надходження від іноземного суду прохання щодо особистої 

присутності його уповноважених представників чи учасників судового 

розгляду під час виконання судового доручення суд України, який його 

виконує, вирішує питання про надання згоди на таку участь. 

Виконання судового доручення підтверджується протоколом судового 

засідання, іншими документами, складеними чи отриманими в ході виконання 

доручення, які засвідчуються підписом судді та скріплюються гербовою 

печаткою. 

У разі неможливості виконання судового доручення суд України у 

порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов'язковість якого 

надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено, - 

дипломатичними каналами, повертає це доручення іноземного суду без 

виконання із зазначенням причин та подає відповідні документи, що це 

підтверджують. 

Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших 

документів виконується у судовому засіданні або уповноваженим працівником 

суду за місцем проживання (перебування, місцем роботи) фізичної особи чи 

місцезнаходженням юридичної особи. 

Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за 

дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи її 

представникові або представникові юридичної особи під розписку. 

У виклику до суду, який направляється з метою виконання доручення 

іноземного суду про вручення документів, згідно із частинами п'ятою і шостою 

цієї статті, зазначається інформація про наслідки відмови від отримання 

документів та неявки до суду для отримання документів. 

У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші 

документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває 

такий вид покарання як довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний 

строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 

обмеження волі, арешт, суд надсилає документи, що підлягають врученню за 

дорученням іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка 

здійснює їх вручення під розписку та негайно надсилає розписку і письмові 

пояснення цієї особи до суду. 

Відповідно до п. 6.11. Інструкції суд України викликає особу, щодо якої 

необхідно вчинити процесуальні дії, і пропонує отримати судові документи. 

Один примірник частини формуляра доручення про вручення, що містить 

короткий виклад суті документа, який підлягає врученню, вручається разом з 
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таким документом. Особа, якій вручаються документи, ставить свій підпис на 

підтвердженні про вручення документа, що складається органом, який виконує 

доручення, згідно з додатком 2 до цієї Інструкції.  

Звертаємо увагу на те, що підтвердження про вручення документів згідно 

додатку 2 до Інструкції обов’язково має складатися у 2 примірниках незалежно 

від того виконане доручення чи ні. 

У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші документи, що 

підлягають врученню за дорученням іноземного суду, суддя, уповноважений 

працівник суду, представник адміністрації місця тримання особи робить 

відповідну позначку на документах, що підлягають врученню. У такому разі 

документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, 

вважаються врученими. 

У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи, яку 

належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, якій 

мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням 

іноземного суду, такі документи вважаються врученими.  

При виконанні доручення суду необхідно звернути увагу на ч. 6 ст. 128 

ГПК. З огляду на цю норму, у разі, коли у суду є документи, які підтверджують 

належне повідомлення одержувача і останній не з’являється до суду, то у 

протоколі судового засідання необхідно вказувати, що одержувач належним 

чином повідомлений, у зв’язку з чим відповідно до ч. 6 ст. 128 ГПК України 

документи вважаються врученими. Таким повинно бути і формулювання у 

підтвердженні про вручення (у графі «підпис одержувача або причини 

невручення документів»). При цьому належним чином засвідчені копії 

документів, які підтверджують виклики одержувача до суду, необхідно 

обов’язково долучати до матеріалів, що повертаються. 
Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших 

документів вважається виконаним у день, коли особа або її представник 

отримали такі документи чи відмовилися від їх отримання або якщо така особа 

чи її представник, яких належним чином повідомлено про день, час та місце 

судового засідання, на якому має бути вручено виклик до суду чи інші 

документи, без поважних причин не з'явилися до суду - у день такого судового 

засідання. 

Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи 

інших документів підтверджується протоколом судового засідання, у якому 

зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені особами у зв'язку з отриманням 

документів, а також підтвердженням про повідомлення особи про необхідність 

явки до суду для отримання документів та іншими документами, складеними 

чи отриманими в ході виконання доручення, які засвідчуються підписом судді 

та скріплюються гербовою печаткою. 

 

Порядок оформлення доручення про отримання за кордоном доказів 

у цивільних або комерційних справах на підставі Конвенції 1970 року та 

його подальше направлення на виконання регламентовано розділом 7 

Інструкції. 
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Виконання положень Конвенції про отримання за кордоном доказів у 

цивільних або комерційних справах 1970 року  (далі - Конвенція 1970 року) 

здійснюється згідно з відповідними положеннями Інструкції з урахуванням 

особливостей викладених в пунктах 7.2-7.4. 

Доручення про отримання доказів на підставі Конвенції 1970 року 

відповідно до статті 3 Конвенції складається судом України згідно з формою 

запиту відповідно до додатка 11 та повинно містити: 

 назву запитуючого органу та, якщо можливо, запитуваного органу; 

 ім'я та прізвище (повне найменування) та місце проживання 

(місцезнаходження) сторін судового розгляду і, у разі потреби, їх 

представників; 

 характер і предмет судового розгляду та короткий виклад фактичної 

сторони справи; 

 докази, які потрібно отримати, або інші судові дії, які необхідно 

виконати. 

У разі необхідності в дорученні вказуються: 

 імена, прізвища та адреси осіб, яких необхідно допитати; 

 питання, які необхідно поставити допитуваним особам, або факти, 

щодо яких їх необхідно допитати; 

 документи або інші об'єкти, які необхідно дослідити; 

 особливі прохання, що стосуються отримання свідчень особи; 

 особливі форми, які потрібно застосувати у відповідності до статті 

9 Конвенції. 

Для уникнення плутанини не слід використовувати цифри для 

позначення місяця у даті. 

Доручення суду України на підставі Конвенції 1970 року надсилається 

через Мін'юст, який переправляє його центральному органу, визначеному 

відповідною державою відповідно до ст. 2 Конвенції. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_922
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_922
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_922
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0573-08/page2#n329
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_922
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_922
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_922
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Для  отримання інформації на офіційному веб-сайті Гаазької конференції 

про Центральні Органи відповідно до Гаазької конвенції 1965 року про 

вручення документів є аналогічною і для отримання інформації про Центральні 

Органи відповідно до Конвенції 1970 року. Лише потрібно із переліку всіх 

конвенцій обрати назву Конвенції 1970 року (англійською мовою Convention of 

18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial 

Matters). Інші кроки залишаються аналогічними. 

Доручення про вручення документів складається судом згідно з формою 

запиту відповідно до додатку 11.  
ЗАПИТ 

про міжнародну правову допомогу 

REQUEST 

for international legal assistance 

 

відповідно  до Гаазької Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних 

справах від 18 березня 1970 року 

pursuant to the Hague Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or 

Commercial Matters 

 
1 Запитуючий орган  

Sender 

 

 

 (найменування і адреса) 

  

  

  

2 Центральний орган запитуваної Сторони  

Central Authority of the Requested State 

 

 

 (найменування і адреса) 

  

  

  

  

3 Особа, якій необхідно повернути 

матеріали після виконання Запиту  

Person to whom the executed request is to be 

returned 

 

 

 (повне ім’я і адреса) 

  

  

  

4 Визначення дати, до якої запитуючий орган потребує одержати відповідь на Запит 

Specification of the date by which the requesting authority requires receipt of the response to the Request 

  

Дата/Date 

 

   

 Причини термінової потреби 

Reason for urgency 

 

  

   

 ВІДПОВІДНО ДО СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ ЗАПИТУЮЧИЙ ОРГАН МАЄ ЧЕСТЬ ЗВЕРНУТИСЯ З 

ТАКИМ ЗАПИТОМ: 

IN CONFORMITY WITH ARTICLE 3 OF THE CONVENTION, THE UNDERSIGNED APPLICANT 

HAS THE HONOUR TO SUBMIT THE FOLLOWING REQUEST: 

 

5 a Запитуючий орган (пункт „а” статті 3) 

Requesting judicial authority (article 3,a) 

 

 (найменування і адреса) 

  

  

                                                        
 Пропустити, якщо не потрібно. 
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                          Продовження додатка 11  

 

b до компетентного органу (пункт „а” статті 

3)  

to the competent authority  of (article 3,a) 

 

  (запитувана держава) 

  

  

c Назва і номер справи 

Name of the case and any identifying number 

 

  

  

  

  

6 Повне ім’я і адреси сторін та їхніх представників (включаючи представників у запитуваній Державі) 

(пункт „b” статті 3) 

Names and addresses of the parties and their representatives (including representatives in the requested State) 

(article 3.b) 

 

a Позивач  

Plaintiff 

 

  

   

 Представники  

Representatives 

 

  

   

   

b Відповідач  

Defendant 

 

  

   

 Представники  

Representatives 

 

  

   

   

c Інші сторони 

Other parties 

 

  

   

 Представники  

Representatives 

 

  

   

   

7 a Суть справи (розлучення, батьківство, 

порушення зобов’язання, відповідальність 

виробника тощо) (пункт „с” статті 3)  

Nature of the proceedings  (article 3,c) 

 

  

  

  

  

  

b Короткий виклад позовних вимог 

Summary of complaint 

 

  

  

  

  

  

                                                        
 Пропустити, якщо не потрібно. 
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 Продовження додатка 11 

 

c Короткий виклад заперечення на позов та 

зустрічного позову 

Summary of defense and counterclaim 

 

  

  

  

  

  

d* Інша інформація або документи  

Other necessary information or documents 

 

  

  

  

  

8 a Запитувані докази або інші процесуальні 

дії (пункт „d” статті 3)  

Evidence to be obtained or other judicial act 

to be performed (article 3,d) 

 

  

  

  

b Призначення запитуваних доказів або 

процесуальної дії 

Purpose of the evidence or judicial ant 

sought 

 

  

  

  

9 Повне ім’я і адреса будь-якої особи, яку 

слід опитати (пункт „е” статті 3)  

Identity and address of any person to be 

examined (article 3.e)  

 

  

  

  

10* Запитання, які слід поставити особам, або 

факти справи, щодо яких їх слід опитати 

(пункт „f” статті 3)  

Questions to be put to the persons to be 

examined or statement of the subject-matter 

about which they are to be examined (article 

3.f) 

 

 (або зазначити: «див. список, що додається») 

  

  

  

  

  

11* Документи або інше майно, які слід 

дослідити (пункт „g” статті 3)  

Documents or other property to be inspected 

(article 3.g) 

 

  

  

  

12* Будь-які вимоги щодо особливої форми 

одержання свідчень (пункт „h” статті 3)2 

Any requirement  that the evidence be given 

on oath or affirmation and any special form 

to be used (article 3.h) 

 

  

  

  

  

  

  

 

                                                        
 Пропустити, якщо не потрібно. 
2 На випадок, якщо докази неможливо отримати запитуваним способом, слід зазначати, чи слід їх 

одержувати в спосіб, передбачений місцевим законодавством для формального одержання доказів 
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 Продовження додатка 11  

 

13* Спеціальний спосіб або процедура, 

якої слід дотримуватися (як-то усний 

чи письмовий аудіозапис, дослівний 

запис або короткий виклад відповідей, 

перехресний допит тощо) (пункт „і” 

статті 3, стаття 9)2 

Special methods or procedure to be 

followed (articles 3.і and 9) 

 

  

  

  

  

  

  

14* Прохання повідомити про час і місце 

виконання Запиту, повне ім’я і адреси 

осіб, яким це слід повідомити (стаття 

7) 

Request for notification of the time and 

place for the execution of the Request 

and identity and address of any person to 

be notified (article 7) 

 

  

  

  

  

  

15* Прохання про присутність або участь 

представників запитуючого органу 

при виконанні Запиту (стаття  8) 

Request for attendance or participation 

of judicial personnel of the requesting 

authority at the execution of the Request 

(article 8) 

 

  

  

  

  

  

16* Інформація про право або обов’язок 

відмовитися від надання свідчень чи 

доказів, передбачений законодавством 

України (пункт „b”статті 11) 

Specification of privilege or duty to 

refuse to give evidence under the law of 

Ukraine (article 11.b) 

 

 (слід додати копію відповідних норм закону) 

  

  

  

  

  

17 Витрати та інші кошти, які можуть 

бути відшкодовані відповідно до 

пункту 2 статті 14 або до статті 26 

Конвенції, будуть сплачені 

особою/органом:  

The fees and costs incurred which are 

reimbursable under the second paragraph 

of article 14 or under article 26 of the 

Convention will be borne by: 

 

 (дані про особу та адреса) 

  

  

  

  

   

   

 ДАТА ЗАПИТУ 

DATE OF REQUEST 

 

   

 ПІДПИС І ПЕЧАТКА 

ЗАПИТУЮЧОГО ОРГАНУ 

SIGNATURE AND SEAL  OF THE 

REQUESTING AUTHORITY 

 

 
 
 

                                                        
 Пропустити, якщо не потрібно. 
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Щодо заповнення запиту звертаємо увагу на наступне: 
 «Запитуючий орган»: необхідно зазначати найменування суду, який 

складає запит, його повну адресу; 

«Центральний орган запитуваної Сторони»: необхідно зазначати 

найменування і адресу Центрального органу іноземної держави, визначеного 

запитуваною державою відповідно до статті 2 цієї Конвенції. Інформація 

стосовно зазначеного органу розміщена на офіційному веб-сайті Гаазької 

Конференції www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash  

Гербова печатка суду ставиться вкінці запиту в графі «Підпис і печатка 

запитуючого органу». 

Звертаємо увагу на обов’язковий переклад запиту. 

 Відповідно до статті 4 Конвенції судове доручення (запит) складається 

мовою запитуваного органу або супроводжується перекладом на цю мову. 

Однак, Договірна Держава приймає доручення також англійською чи 

французькою мовою або перекладом на одну з цих мов, якщо вона не зробила 

застереження на підставі статті 33.  

 Договірна Держава, яка має більш ніж одну офіційну мову і не може в 

зв’язку з умовами внутрішнього законодавства приймати доручення однією з 

цих мов на всій території, шляхом подання заяви визначає мову, якою повинно 

складено або перекладено доручення у певних частинах її території. В разі 

недотримання умов такої заяви без поважної причини витрати по перекладу 

належною мовою покриваються запитуючою Державою. 

 Справжність перекладу, що додається до доручення, повинна бути 

засвідчена дипломатичним службовцем або консульським агентом, або 

перекладачем під присягою, або будь-якою іншою особою, яка має такі 

повноваження в будь-якій Державі. 

Нотаріальне засвідчення перекладу документів не вимагається. 

 При вирішенні питання щодо того, якою мовою має бути 

складений/перекладений запит, необхідно звертати увагу на інформацію щодо 

застережень, висловлених відповідною країною, які містяться на офіційному 

сайті Гаазької конференції, зазначеному вище. 

 

2. Особливості застосування у господарських справах Конвенції про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і 

кримінальних справах 1993 року.  

 

Порядок надання міжнародної правової допомоги у господарських 

справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання 

судових рішень регламентується Господарським процесуальним кодексом 

України (ст. 123-129) (далі – ГПК України), за аналогією Конвенцією про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 

справах  (далі – Мінська конвенція), розділом 2 Інструкції про порядок 

виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в 

цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і 

виконання судових рішень(далі – Інструкція). 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=home.splash
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Відповідно до положень статті 6 Конвенції Договірні Сторони надають 

один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, 

передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема 

складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, 

пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, 

обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку 

і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по 

цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а 

також шляхом вручення документів.   

(Примітка: застереження, висловлені Україною під час ратифікації 

конвенції 1993 року та протоколу до неї 1997 року: Відповідно до положень 

Закону України від 10 листопада 1994 року під час ратифікації Мінської 

Конвенції Україна висловила наступне застереження: «Україна бере на себе 

зобов'язання  щодо  надання  правової допомоги в обсязі,  передбаченому 

статтею 6 Конвенції, за винятком визнання і виконання виконавчих 

написів».  
Відповідно до ч. 1 ст. 80 Закону України «Про міжнародне приватне 

право» від 23 червня 2005 року (із змінами і доповненнями) встановлено, що у 

разі, якщо при розгляді справи з іноземним елементом у суду виникне 

необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні 

окремих процесуальних дій за кордоном, суд може направити відповідне 

доручення компетентному органу іноземної держави в порядку, встановленому 

процесуальним законом України або міжнародним договором України. 

Відповідно до положень статті 125 ГПК України у разі якщо в процесі 

розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати 

докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, 

господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до 

іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - 

іноземний суд) у порядку, встановленому ГПК або міжнародним договором, 

згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.. 

Вимоги до доручення встановлені статтею 7 Конвенції. При оформленні 

відповідного доручення в господарській справі необхідно враховувати також 

положення ГПК України, більш детально врегульовано дане питання в  розділі 

2 Інструкції.   

Якщо судом України запитується правова допомога на території країн 

СНД, необхідно оформлювати відповідні судові доручення за формами, які 

наведені у додатках 1 та 4 до Інструкції. (Чинний текст Інструкції 

міститься на сайті Верховної Ради України  в рубриці «Законодавство» - 

пошук за реквізитами – Інструкція. В тексті нормативного акту на даний час  

всі додатки сформовані в форматі WORD, які дуже зручно використовувати в 

роботі) 

У  разі, якщо суду необхідно одночасно вручити документи особі та 

провести відносно неї окремі процесуальні дії (допитати, витребувати 

документи тощо), то судом може бути складено або одне доручення «про 

проведення окремих процесуальних дій», в якому міститиметься прохання й 
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вручити документи, й провести окремі процесуальні дії. Або ж суд має право 

скласти 2 окремі доручення. В будь-якому разі, право вибору у такому разі 

залишається виключно за суддею, який здійснює оформлення доручення. 

Доручення друкуються на чистих аркушах – без використання офіційних 

бланків суду, кутових штампів тощо. 

При складенні судових доручень просимо обов’язково зазначати 

повністю ПІБ особи, якій необхідно вручити документи чи провести окремі 

процесуальні дії, а також повну адресу проживання (країна, область, місто, 

вулиця і т.д.). Якщо суд володіє інформацією про дату народження особи, якій 

необхідно вручити документи, доцільно вказувати і таку інформацію (така 

інформація може бути використана, якщо особа не проживає за місцем, 

вказаним в судових документах, і судом буде здійснюватися її розшук через 

органи міграційної служби тощо).  

Якщо суду необхідно вручити виклик особі на судове засідання, то до 

такого доручення долучається відповідний виклик, оформлений за формою 

згідно з додатком 3 до Інструкції. Відповідно до п. 2.1.3. Інструкції у такому 

виклику особі повідомляється про гарантії імунітету від 

адміністративної/кримінальної відповідальності у разі її явки до компетентного 

органу України, передбачені відповідним міжнародним договором. Вказаний 

виклик-повідомлення друкується на чистих аркушах паперу, без штампів суду. 

Коли мова йде про оформлення судом виклику-повідомлення про дату та 

місце судового розгляду справи, у зв’язку з якою запитується міжнародна 

правова допомога, варто пам’ятати наступне. 

Відповідно до п. 2.2. Інструкції у разі надіслання судом України 

доручення для виконання за кордоном справа, у зв’язку з якою складається 

доручення, призначається до розгляду з урахуванням розумних строків 

пересилання документів та виконання направленого доручення за 

кордоном. У разі можливості судом України призначається дата наступного 

судового засідання (резервна дата), на яке може прибути особа, що 

викликається. 

Виходячи із вищевикладеного, рекомендуємо:  

визначати дату судового засідання по справі з урахуванням строків 

пересилання та виконання судового доручення – для Республіки Білорусь це 

може бути 3-4 місяці, для РФ – не менше 4-6 місяців, Грузія, Азербайджан 

тощо – не менше 6 місяців;  

доцільно зазначати резервну дату судового розгляду – не менше 1 місяця 

після основної дати (а для РФ – краще 2 місяці після основної дати). 

До пакету документів також долучається бланк підтвердження про 

вручення документів. Судом України – ініціатором доручення обов’язково 

заповнюються верхні графи підтвердження: № справи, найменування 

документів, що підлягають врученню, ПІП отримувача. Інші графи 

заповнюються судом – виконавцем доручення. Печатка внизу судом України не 

ставиться. 

На окрему увагу заслуговують вимоги Конвенції щодо мови, якою 

мають бути оформлені документи 
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Вимогами статті 17 Конвенції встановлено, що у відношеннях один з 

одним при виконанні Конвенції Сторони користуються державними мовами 

Договірних Сторін або російською мовою. Згідно з п.6 Протоколу до вказаної 

Конвенції у випадку виконання документів державними мовами Договірних 

Сторін до них додаються засвідчені переклади російською мовою. 

Статтею 19 Закону України «Про міжнародні договори України» 

визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який 

набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору. 

Відповідно до листа Верховного Суду України від 12.10.2007 № 6-3/2007 

суди загальної юрисдикції, надаючи міжнародну правову допомогу на підставі 

Конвенції, можуть визначити один із способів складання документів, 

пов’язаних із виконанням Конвенції: викладати судові документи 

(рішення, ухвали, протоколи) російською мовою або, виконуючи їх 

державною мовою, додавати засвідчений переклад таких документів на 

російську мову. 
Вимогами ч. 3 ст. 126 ГПК України передбачено, що судове доручення 

про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До 

судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою 

відповідної держави, якщо інше не встановлено іншим міжнародним 

договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Аналогічна вимога міститься також у п. 2.3. Інструкції.  

Разом з тим існує особливість щодо перекладу документів, які мають 

бути вручені особі, визначена п. 2.3. Інструкції. Зокрема, у відповідних 

випадках документи, що підлягають врученню, можуть бути складені або 

перекладені на ту мову, яку як є підстави вважати, розуміє особа, якій 

необхідно вручити документи. Це окремо визначається судом України у 

дорученні. 

При цьому варто звернути увагу на положення ч. 1 ст. 10 Конвенції, де  

визначено, що запитувана установа юстиції здійснює вручення документів 

відповідно до порядку, що діє в її державі, якщо документи, що вручаються, 

написані на її мові або російською мовою або забезпечені завіреним 

перекладом на ці мови. В іншому випадку вона передає документи 

одержувачеві, якщо він згодний добровільно їх прийняти. 

З огляду на вищезазначене, доручення та документи, які долучені судом 

до нього, мають бути викладені російською мовою або супроводжуватися 

завіреним у встановленому порядку перекладом. В іншому разі, судом має бути 

у самому дорученні зазначене прохання вручити документи українською 

мовою, оскільки є підстави вважати, що особа її розуміє. Але у разі, коли 

документи, які необхідно вручити особі, не міститимуть перекладу російською 

мовою, відповідно до статті 10 Конвенції остання може відмовитися їх 
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прийняти. Крім того, трапляються випадки, коли іноземні компетентні органи 

країн-учасниць Конвенції всупереч вимогам статті 10 Конвенції повертають без 

розгляду і подальшого виконання доручення українських судів, якщо 

документи, які необхідно вручити особі, не містять перекладу російською 

мовою. 

Тому акцентуємо увагу на необхідності здійснення перекладу документів. 

Вимога щодо перекладу документів стосується не лише судового доручення, а 

й інших документів, які до нього додаються.  

Щодо засвідчення документів. 

Відповідно до статті 13 Конвенції «документи, що на території однієї з 

Договірних Сторін виготовлені або засвідчені установою або спеціально на те 

уповноваженою особою в межах їх компетенції і за установленою формою 

скріплені гербовою печаткою, приймаються на територіях інших Договірних 

Сторін без  будь-якого спеціального посвідчення». 

Вимогами ч. 4 ст. 126 ГПК України встановлено, що судове доручення 

про надання правової допомоги, процесуальні та інші документи, що до нього 

додаються, засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та 

скріплюються гербовою печаткою. 

Відповідно до п. 2.1.6. Інструкції документи, що додаються до доручення, 

повинні бути оформлені відповідно до законодавства України, засвідчені 

підписом судді і печаткою суду України в належних випадках. Якщо документ, 

що надсилається, складається з декількох аркушів, вони мають бути 

відповідним чином прошнуровані, пронумеровані і скріплені печаткою суду 

України. 

Звертаємо Вашу увагу на недопустимість підпису документів 

помічником судді, секретарем, керівником апарату тощо. Документи не 

можуть засвідчуватися печаткою канцелярії, для довідок тощо. 

Таким чином, всі документи без виключення, які надають судом у 

порядку отримання міжнародної правової допомоги на підставі Конвенції, 

мають бути засвідчені підписом судді, який складає доручення, та скріплені 

гербовою печаткою суду.  

Нотаріальне посвідчення документів жодним з перелічених вище 

нормативно-правових актів не передбачено і є зайвим. При виготовленні 

засвідченого перекладу документів в Центрі перекладів (будь якій установі 

перекладу) достатнім є печатка такої установи або перекладача. 

Звертаємо увагу на обов’язкове виготовлення документів на чистих 

аркушах паперу, без використання бланків суду, штампів суду та ін. 

Здійснюючи виконання іноземних доручень у господарських справах, 

які надходять від компетентних органів на підставі Мінської Конвенції, судам 

України необхідно враховувати вимоги не лише Конвенції та Протоколу до неї, 

а й вимоги, встановлені ГПК України та розділом 3 Інструкції (по аналогії з 

цивільними справами).  

Спільною особливістю при складанні та виконанні прохань у 

господарських справах є вимоги щодо:  



 27 

 мови документів, складених та/або отриманих в ході виконання іноземних 

доручень; 

 засвідчення документів, складених та/або отриманих в ході виконання 

іноземних доручень. 

Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших 

документів виконується у судовому засіданні або уповноваженим працівником 

суду за місцем проживання (перебування, місцем роботи) фізичної особи чи 

місцезнаходженням юридичної особи. 

Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за 

дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи її 

представникові або представникові юридичної особи під розписку. 

У виклику до суду, який направляється з метою виконання доручення 

іноземного суду про вручення документів, згідно із частинами п'ятою і шостою 

цієї статті, зазначається інформація про наслідки відмови від отримання 

документів та неявки до суду для отримання документів. 

У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи інші 

документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою або відбуває 

такий вид покарання як довічне позбавлення волі, позбавлення волі на певний 

строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 

обмеження волі, арешт, суд надсилає документи, що підлягають врученню за 

дорученням іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка 

здійснює їх вручення під розписку та негайно надсилає розписку і письмові 

пояснення цієї особи до суду. 

У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші документи, що 

підлягають врученню за дорученням іноземного суду, суддя, уповноважений 

працівник суду, представник адміністрації місця тримання особи робить 

відповідну позначку на документах, що підлягають врученню. У такому разі 

документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду, 

вважаються врученими. 

У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи, яку 

належним чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, якій 

мають бути вручені виклик до суду чи інші документи за дорученням 

іноземного суду, такі документи вважаються врученими. 

Звертаємо Вашу увагу на документи, які складаються судами під час 

виконання іноземних судових доручень 

За результатами виконання іноземного доручення суд України складає 

документи, передбачені законом, відповідним міжнародним договором 

України, і надсилає їх до Мін'юсту через головне територіальне управління 

юстиції. 

Відповідно до ч. 8 ст. 128 ГПК України виконання доручення іноземного 

суду про вручення виклику до суду чи інших документів підтверджується 

протоколом судового засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, 

зроблені особами у зв’язку з отриманням документів, а також підтвердженням 

про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання 

документів та іншими документами, складеними чи отриманими під час 
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виконання доручення, що засвідчуються підписом судді та скріплюються 

гербовою печаткою суду. 

Аналогічні норми містяться і в Інструкції.  Так, п. 3.6.1 Інструкції 

встановлено, що якщо інше не передбачено міжнародним договором України, 

суд України складає такі документи: 

стосовно іноземного доручення про вручення документів - протокол 

судового засідання, виготовлений за допомогою друкувальних засобів, а 

також підтвердження про вручення документів, яке складається у двох 

примірниках; 

стосовно іноземного доручення про отримання доказів чи про вчинення 

інших процесуальних дій - протокол судового засідання, інші документи, 

складені або отримані в ході виконання доручення, виготовлені за 

допомогою друкувальних засобів. 

Якщо інше не передбачено міжнародним договором України, документи, 

що складаються за результатами виконання іноземного доручення, підписують 

суддя, який безпосередньо виконав доручення, і особа, яка склала відповідний 

документ, та скріплюють печаткою суду України. Якщо документ складається з 

декількох аркушів, кожна сторінка повинна бути пронумерована та скріплена 

печаткою суду України. 

Документи за результатами виконання доручення складаються 

судом у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах суду, а 

другий направляється до ГТУЮ у встановленому Інструкцією порядку. 

Звертаємо Вашу увагу на необхідність виготовлення друкованого 

протоколу під час виконання іноземних судових доручень. Журнал 

судового засідання при цьому не друкується, диски із записом судового 

засідання до ГТУЮ не направляються, оскільки це не передбачено 

нормами законодавства, що регулюють порядок виконання іноземних 

судових доручень. 

Якщо формуляр підтвердження про вручення документів іноземний 

компетентний орган надіслав разом з дорученням, суд України заповнює 

відповідні частини формуляра. 

Якщо іноземне доручення про вручення містить документи у двох 

примірниках, суд України вручає один з них, а другий повертає разом з 

підтвердженням про вручення. Примірник, що повертають, повинен містити 

підпис особи, якій вручено документи, або інші помітки суду України, якщо 

відповідне прохання висловлено в дорученні (в більшості випадків стосується 

вручення документів відповідно до Гаазької конвенції 65 року). 

У разі неможливості виконання іноземного доручення суд України 

повертає доручення ГТУЮ без виконання із зазначенням причин, що 

перешкоджають його виконанню. Суд України також додає відповідні 

підтвердні документи: 

 у разі невиконання у зв'язку з перебуванням фізичної особи у 

тривалому закордонному відрядженні або хворобою - довідку з місця роботи із 

зазначенням місця відрядження та дати повернення до України чи пояснення 

родичів або інших осіб, що проживають за відповідною адресою, довідку 
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житлово-експлуатаційної організації чи виконавчого органу місцевого 

самоврядування, довідку з відповідного закладу охорони здоров'я; 

 у разі невиконання у зв'язку зі смертю фізичної особи чи 

ліквідацією юридичної особи - відповідну інформацію органу реєстрації актів 

цивільного стану чи органу державної статистики; 

 у разі невиконання у зв'язку з неявкою особи до суду - копії 

документів (судових повісток, повідомлень, розписок) на підтвердження того, 

що особу принаймні двічі було запрошено до суду України у порядку, 

установленому законодавством України; 

 у разі невиконання у зв'язку з фактичною відсутністю особи за 

вказаною адресою та неможливістю встановити її місце проживання чи 

місцезнаходження - матеріали опитування родичів чи осіб, що проживають 

за даною адресою, довідку житлово-експлуатаційної організації чи 

виконавчого органу місцевого самоврядування, органів міграційної служби, 

органу внутрішніх справ чи органу державної статистики або інший 

документ, що може достовірно підтвердити фактичну відсутність особи; 

 у разі невиконання з інших причин - інші документи, що 

підтверджують неможливість виконання. 

У разі невиконання іноземного доручення про вручення документів суд 

України заповнює формуляр, що надійшов разом з дорученням, або складає 

підтвердження про вручення документів, зазначивши також причини 

невиконання. 

Документи за результатами виконання іноземного доручення суд України 

складає українською мовою. Однак у випадках, передбачених міжнародним 

договором України, суд України складає документи мовою, передбаченою 

відповідним міжнародним договором України, або додає до них завірений 

переклад на таку мову. 

 

У разі виникнення будь-яких питань щодо застосування міжнародних 

договорів України у господарських справах при оформленні матеріалів ви 

можете звернутись до сектору судової роботи та міжнародного співробітництва 

Головного територіального управління юстиції у Чернігівській області за  

номером телефону (0462) 77-51-88 або надіслати відповідного листа на  

електронну адресу: predstvsudah@cn.minjust.gov.ua.  
 


