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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Доручення суду іноземної держави як 

елемент міжнародної правової допомоги відіграють важливу роль під час 

розгляду та вирішенню цивільних справ. Завдяки забезпеченню ефективного 

функціонування даного інституту здійснюється реалізація основних завдань 

цивільного судочинства, а саме: своєчасний розгляд і вирішення цивільних 

справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод 

чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.  

Інститут іноземного судового доручення активно використовується в 

процесуальній діяльності судів як один із способів забезпечення здійснення 

судочинства у цивільних справах та захисту прав і свобод особи. Особливо це 

простежується у транскордонних відносинах за участю іноземного елементу, де 

судове доручення суду іноземної держави (іноземне судове доручення) є дієвим 

засобом для сприяння у розгляді та отриманні необхідних фактичних даних у 

справах.  

Регулювання виконання іноземних судових доручень на разі в Україні 

здійснюється Цивільним процесуальним кодексом України, а також низкою 

міжнародних угод, найважливішими з яких є: Гаазька конвенція з питань 

цивільного процесу 1954 року; Гаазька конвенція про вручення за кордоном 

судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 1965 

року; Гаазька конвенція про отримання за кордоном доказів з цивільних і 

комерційних справ від 1970 року. 

Згаданий інститут сприяє реалізації функцій з всебічного та повного 

з’ясування обставин справи, забезпечення прав учасників судового розгляду на 

отримання документів про порушення та хід судового процесу, одержання 

інформації щодо змісту іноземного законодавства у справах, ускладнених 

іноземним елементом. Разом з цим, практика розгляду цивільних справ, 

ускладнених іноземним елементом довела, що в деяких ключових питаннях, 

зокрема, в питанні виконання доручень іноземних судів, вітчизняне 

законодавство характеризується фрагментарністю, суперечливістю та 

недостатністю регулювання. Отже, дослідження проблематики роботи є 

актуальним з практичної точки зору з огляду на з’ясування напрямків 

удосконалення цивільного процесуального законодавства України.  

Аналіз наявної вітчизняної та іноземної спеціальної літератури свідчить 

про те, що проблема виконання іноземних судових доручень залишається 

недостатньо дослідженою. Не зважаючи на наявність публікацій щодо окремих 

аспектів цієї проблематики, комплексного монографічного дослідження 

питання виконання іноземних судових доручень ще на сьогодні немає. 

Виходячи з цього, необхідним є дослідження правової природи та особливостей 

інституту іноземного судового доручення, зокрема, з’ясування таких 
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проблемних питань, як строк виконання доручення; відповідальність за 

невиконання чи неналежне виконання; відмова та відкладення виконання 

іноземного судового доручення; дослідження та критичний аналіз нормативно–

правових джерел і правозастосовчої практики щодо реалізації процесуальних 

норм права; удосконалення норм права, що регулюють процедурні дії щодо 

надіслання і виконання іноземного судового доручення. Зазначене також 

підкреслює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження.  

Теоретичною основою дослідження стали праці вітчизняних і 

зарубіжних вчених-правників: О.А. Банчука, Генe М. Бард (Gene M. Burd), В.А. 

Бігуна, Ю.В. Білоусова, А.П. Белова, С.С. Бичкової,  Джона Бувье (John 

Bouvier), Н.О. Васільчікової, І.В. Воронцової, О.Г. Григор'євої, О.О. Грабовської, 

М.С. Демкової, А.С. Довгерта, І.В. Дробязкіної, Є.В. Доротенко, В.Б. 

Євдокімова, Я.П. Зейкана, В.М. Кравчука, В.В. Комарова, Т.В. Комарової, В.І. 

Кисіля, О.В. Лесіна, Девіда Мак-Кліна (David McClean), Джона Дж. Коелта, 

Джона Кієрмана  (John G. Koeltl, John S. Kiernan), Н.І. Маришевої, К.Є. 

Михайленко, Памели Д. Пенджелей (Pamela D. Pengelley), М.М. Петрової, Ю.Д. 

Притики, З.В. Ромовської, Ганса Сміта (Hans Smit), Н.Д. Халімулліна, Г.А. 

Цірата, Ю.В. Черняк, Н.О.Чучкової, О.І. Угриновської, С.Я. Фурси, Є.І. Фурси, 

Л.С. Фединяк, Х. Шака, М.І. Штефана, Н.М. Юрової, В.В. Яркова. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане згідно з планом науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, зокрема, бюджетної науково-дослідної теми «Доктрина права в 

правовій системі України: теоретичний і практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01; 

№ державної реєстрації 0111U008337), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 1 

січня 2011 р. по 31 грудня 2015 р. 

Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол №4 від 17 грудня 2012 року).  

Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичний проблем 

розуміння та застосування інституту виконання доручень судів іноземних 

держав і звернення суду України до суду іноземної держави з судовим 

дорученням про надання правової допомоги; виявлення характерних ознак 

інституту доручення суду іноземної держави у цивільному процесі; здійснення 

аналізу стану правового регулювання, оформлення, надіслання та виконання 

доручення суду іноземної держави; здійснення порівняльно-правової 

характеристики та з’ясування особливостей правового регулювання інституту 

виконання іноземного судового доручення на прикладі Європейського Союзу 

ЄС, Німеччини та Сполучених Штатів Америки; вдосконалення діючого 

цивільного процесуального законодавства України та підвищення ефективності 
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його застосування судами.  

Для досягнення визначеної мети в дисертації було поставлено такі 

завдання: 

- з’ясувати в історико-правовому аспекті основні етапи становлення 

міжнародної правової допомоги; 

- розробити доктринальне визначення поняття «доручення суду 

іноземної держави (іноземне судове доручення)»; 

- здійснити подальше дослідження сутності міжнародної правової 

допомоги; 

- виявити особливості правового регулювання виконання і надсилання 

іноземних судових доручень; 

- з’ясувати процесуальні особливості виконання доручень іноземних 

судів судами України; 

- дослідити порядок звернення судів України з дорученнями про надання 

правової допомоги до іноземних судів; 

- дослідити особливості виконання доручень судів іноземних держав в 

ЄС, Німеччині та США; 

- на підставі аналізу судової практики виробити пропозиції та 

рекомендації щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства 

України.  

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються під час 

виконання іноземних судових доручень.  

Предметом дослідження є міжнародні уніфіковані акти, цивільне 

процесуальне законодавство України, Закон України  «Про міжнародне приватне 

право»,  інші нормативно-правові акти, які містять норми, які регулюють 

особливості виконання доручень судів іноземних держав та судова практика із 

застосування цих норм.   

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність загальнонаукових і спеціально–наукових методів дослідження. У 

процесі дослідження застосовувались такі методи, як: історичний метод 

(дозволив прослідкувати ґенезу правового регулювання та розвиток доктрини 

щодо інституту доручення суду іноземної держави як елемента міжнародно–

правової допомоги); діалектичний – (використовувався для визначення 

процесуальних особливостей регулювання означеного інституту в його розвитку 

та взаємозв’язку; обґрунтування взаємозумовленості та взаємозв’язку усіх 

процесів, що простежуються у сфері виконання доручень судів іноземних 

держав); системно-структурний – (дозволив сформувати критерії класифікації 

видів правової допомоги та доручення суду іноземної держави); логіко–

семантичний – (допоміг сформулювати відповідний понятійний апарат); аналіз і 

синтез – (використовувався при розробці пропозицій щодо удосконалення 

чинного законодавства, яке регулює питання виконання іноземного судового 
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доручення); формально–юридичний – (використовувався для аналізу змісту актів 

цивільного процесуального законодавства та практики його застосування); 

порівняльно-правовий – (на основі якого проведено аналіз положень 

законодавства ЄС, Німеччини, США, а також міжнародно-правових документів 

у сфері надіслання і виконання доручення суду іноземної держави).  

Емпіричну основу дослідження склали дисертаційні та монографічні 

роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, наукові статті та інші матеріали 

теоретичного характеру, матеріали судової практики, постанови Пленуму 

Верховного Суду України і статистичні матеріали, що відображають стан 

виконання доручень судів іноземних держав.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що 

дисертація є першим самостійним комплексним дослідженням теоретичних та 

практичних аспектів виконання доручення суду іноземної держави і його 

надсилання. Проведене дослідження дало змогу зробити низку нових наукових 

висновків з питань виконання доручень судів іноземних держав, внести 

пропозиції щодо удосконалення цивільного процесуального законодавства. 

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується в наступних 

положеннях, висновках та пропозицій, що виносяться на захист: 

Вперше: 

- розкривається зміст поняття « інститут міжнародної судово-правової  

допомоги», під якою пропонується  розуміти – сукупність правових норм, 

закріплених у національному законодавстві, міжнародних нормативно-правових 

актах (конвенціях, двосторонніх, багатосторонніх договорах), які регулюють 

питання, пов’язанні з виконанням процесуальних дій судами однієї держави на 

прохання суду іноземної держави з метою забезпечити ефективний розгляд 

цивільних справ, ускладнених іноземним елементом;  

- обґрунтовано висновок про те, що іноземні судові доручення у 

міжнародному цивільному процесі може розглядатися по-перше, як один із 

процедурних інструментів, за допомогою якого надається міжнародна правова 

допомога; по-друге, як процесуальний документ, який оформлюється відповідно 

до вимог процесуального законодавства певної держави; по-третє,  як форма 

звернення  суду однієї країни до суду іншої, яка містить прохання щодо 

вчинення певних процесуальних дій, зокрема, стосовно отримання доказів, 

вручення особам судових документів та інше,  які необхідно здійснити в 

іноземній юрисдикції;   

- запропоновано визначення поняття «ускладнень у виконані доручення 

суду іноземної держави», які уявляють собою такі ситуації (випадки), що 

призводять, у разі їх виникнення, до наступних наслідків: відмова у виконанні 

іноземного судового доручення, відкладення виконання, не прийняття до 

виконання доручення іноземного суду; 
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- виділено відмінні ознаки відмови від виконання і неприйняття до 

виконання. Так, процесуальним наслідком відмови від виконання є те, що  суд 

або інший компетентний орган взагалі не буде виконувати такий запит про 

правову допомогу у цивільних справах, ускладнених іноземним елементом. В 

той же час неприйняття до виконання тягне за собою те, що уповноважений 

орган може виконати таке прохання про правову допомогу, якщо будуть 

виправлені недоліки або, коли іноземне судове доручення буде надіслане до 

іншого органу, який є компетентним у його виконанні; 

- визначено та проаналізовано підстави для відмови від виконання і 

неприйняття до виконання доручення суду іноземної держави;  

- обґрунтовано необхідність введення в законодавство ще одного поняття 

відкладення (відстрочка) у виконанні іноземного судового доручення, яке 

застосовується у випадку, коли виконуючому суду необхідно звернутися до 

органу, який надіслав таке прохання про правову допомоги для отримання 

додаткових відомостей, необхідних до виконання іноземного судового 

доручення; 

- здійснено аналіз останніх тенденцій у регулюванні процесуальної 

процедури надіслання та виконання іноземного судового доручення у ЄС, 

Німеччині та Сполучених Штатах Америки; 

- запропоновано з огляду на необхідність обмеження строку на 

виконання доручення суду іноземної держави внести  зміни до статті 416 ЦПК, 

якими встановити шести місячний строк виконання з моменту отримання 

доручення компетентним судом; 

- запропоновано  доповнити Розділу Х ЦПК України статтями, які б 

передбачали особливості виконання окремих видів судових доручень, зокрема, 

статтею 418-1 «Виконання доручень суду іноземної держави про отримання 

доказів», статтею 418-2 «Виконання доручень суду іноземної держави про 

допит осіб». 

Удосконалено: 

- етапізацію, за хронологічним критерієм, розвитку правового 

регулювання міжнародної правової допомоги і одночасно інституту виконання 

доручення суду іноземної держави як її складової;  

- визначення поняття міжнародної правової допомоги як допомоги, яка 

надається з питань, які стосуються транскордонного цивільного процесу та яка 

полягає у вчиненні процесуальних дій на прохання компетентних органів 

запитуючої держави на території іншої держави;  

- перелік кваліфікаційних ознак міжнародної правової допомоги у 

цивільних справах, ускладнених іноземним елементом; 

 -  перелік умов, які впливають  строк виконання іноземного судового 

доручення суду іноземної держави, наступними: складність справи, що 

розглядається, обсяг правової допомоги (в іноземному судовому дорученні 
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може бути зазначено декілька процесуальних дій, які необхідно вчинити і це 

може вимагати затрати більшого часу для їх виконання), ступень навантаження 

суду, якому надсилається таке доручення, наявність необхідних засобів до 

виконання вказаних дій; 

Отримали подальший розвиток: 

- класифікація видів міжнародної судово-правової допомоги у цивільних 

справах: а) вручення судових та позасудових документів; б) щодо допиту осіб, 

які знаходяться за кордоном; в) отримання доказів, що знаходяться за кордоном; 

г)проведення експертизи та інші процесуальні дії; д) отримання офіційних 

документів, що стосуються питань іноземного законодавства.  

- аналіз основних та альтернативних видів шляхів направлення та 

отримання іноземних судових доручень: безпосереднього, змішаного, 

дипломатичного, консульського; 

- аналіз правового регулювання та функціонування інституту виконання 

іноземного судового доручення в ЄС, Німеччині, США, з’ясування спільних та 

відмінних ознак; 

- пропозиція про необхідність подальшої гармонізації цивільного 

процесуального законодавства України з процесуальним правом ЄС, зокрема, 

до Регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС №1393/2007 від 13.11.2001 

року про передачу судових і позасудових документів з цивільних і комерційних 

спорів (сервіс за документами) та до Регламенту Ради ЄС №1206/2001 від 25 

травня 2001 року «Про кооперацію між судами країн-членів в отриманні доказів 

і цивільних та комерційних справах». 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів роботи. 

Одержані теоретичні і практичні висновки можуть бути використані у 

нормотворчій діяльності з метою удосконалення чинного законодавства, яке 

регулює процедуру виконання доручення суду іноземної держави.  

У науково–дослідницькій сфері теоретична частина роботи може бути 

підґрунтям для подальшого наукового дослідження актуальних питань 

інституту доручення суду іноземної держави у співвідношенні з теоретичними 

підходами, які існують у зарубіжних державах. Результати дослідження можуть 

бути використанні науковцями, суддями, викладачами, державними 

службовцями.  

Теоретичні і практичні результати дослідження можуть бути використані 

у навчальному процесі при викладанні навчальних дисциплін: «Міжнародний 

цивільний процес», «Актуальні проблеми цивільного процесуального права 

України», «Цивільне процесуальне право» у вищих навчальних закладах, а 

також для написання підручників, посібників, підготовки методичних матеріалів 

для студентів, аспірантів та викладачів юридичних спеціальностей. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

працею, як і всі опубліковані дисертанткою наукові праці, що відображають 

результати проведеного дослідження.  

Сформульовані теоретичні положення, висновки та пропозиції було 

одержано дисертанткою у результаті аналізу та безпосереднього використання в 

роботі науково-інформаційних, нормативно-правових джерел і матеріалів 

судової практики. Використані в дисертації ідеї, теорії інших авторів мають 

відповідні посилання і наводилися для підкріплення ідей дисертанта. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення і висновки 

роботи доповідались на міжнародних, закордонних і регіональних наукових і 

науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, а також 

засіданнях кафедри правосуддя Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Окремі результати дисертаційного дослідження також були 

оприлюдненні на науково-практичних конференціях: Перша Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії і практики 

нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та 

взаємодія» (м. Київ, 21-22 лютого 2013 р.); ІХ Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених «Правове життя : сучасний стан та перспективи 

розвитку» (м. Луцьк, 22–23 березня 2013 року); Міжнародна науково-практична 

конференція "Тенденції та пріоритети реформування законодавства України" 

(м. Херсон, 25-26 жовтня 2013 року); Міжнародна науково-практична 

конференція “Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: 

випробування часом” присвячена 10-річчю прийняття ЦПК України (м. Київ, 

26 вересня 2014 р.).  

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 8 

наукових статтях, з них 3 – у міжнародних наукових виданнях, а також у 7 

тезах, включених до матеріалів науково-практичних конференцій. 

Структура роботи обумовлена метою та предметом дослідження. 

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, що включають 

десять підрозділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних 

джерел. Повний обсяг роботи складає 228 сторінок, з яких 175 сторінок 

основний текст. Список використаних джерел налічує 156 найменувань і займає  

21 сторінку. 

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження; 

охарактеризовано зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами; 

розкривається мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження; визначено його 
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методологічну та теоретичну основу; сформульовано наукову новизну роботи 

одержаних результатів, окреслено їх практичне значення; подано відомості про 

апробацію дисертаційного дослідження та про публікації та структура роботи.  

Розділ І «Теоретичні аспекти формування категорії доручення суду 

іноземної держави як елементу міжнародно-правової допомоги» складається 

з чотирьох підрозділів та присвячений аналізу становлення, розвитку та 

функціонування інституту судового доручення суду іноземної держави у 

цивільному процесі України, визначання його правової природи та 

співвідношення дефініцій «правова допомога» та «судово-правова допомога». 

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток міжнародної правової 

допомоги в аспекті виконання судових доручень» досліджено основні наукові 

підходи та погляди представників вітчизняної та іноземної цивільної 

процесуальної науки на інститут міжнародної правової допомоги та інститут 

виконання доручення суду іноземної держави.  

Автором досліджуються етапи розвитку правового регулювання 

зазначених інститутів, які можна поділити на такі: 1) радянський, який 

характеризувався укладенням двосторонніх міжнародно-правових договорів про 

взаємну правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, 

кримінальних справах, в тому числі шляхом обміну нотами з іншими державами 

та формуванням початкових засад регулювання на рівні цивільного 

процесуального законодавства; 2) пострадянський або період становлення 

незалежної України, який характеризується розширенням і посиленням 

міждержавних зв’язків та потребою удосконалення врегулювання правових 

відносин, що стосуються питання міжнародно-правової правової допомоги, 

зокрема судової допомоги у цивільних справах; та 3) сучасний період 

характеризується оновленням правового регулювання інституту виконання 

іноземного судового доручення в положеннях ЦПК України 2004 року, 

законодавстві про міжнародне приватне право, а також приєднанням України до 

Гаазьких конвенцій з міжнародного цивільного процесу, укладенням 

двосторонніх договорів з питань міжнародно-правової допомоги та адаптацією 

законодавства України до права Європейського Союзу.  

У підрозділі 1.2 «Сутність та види міжнародної правової допомоги у 

цивільних справах» досліджуються точки зору різних науковців щодо 

визначення змісту поняття «міжнародна правова допомога», визначаються її 

поняття та характерні ознаки, розмежовуються поняття міжнародна правова 

допомога і судово-правова допомога в цивільних справах, ускладнених 

іноземним елементом, остання розглядається автором як один із  видів 

міжнародної правової допомоги. Вважаємо, що в обсяг правової допомоги 

повинні також включати виконання процесуальних дій, які стосуються питання 

спеціальних прав відповідача, зокрема, повідомлення відповідача про зміну 
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підстави або предмету позову відповідачем, збільшення або зменшення 

позовних вимог, відмови від позову.  

У підрозділі 1.3 «Поняття та правова природа доручення суду іноземної 

держави у цивільному процесі» автором визначається поняття та класифікація  

іноземного судового доручення, визначені його характерні риси та здійснено.  

Проаналізовано законодавство України на предмет використання 

юридичного термінологічного апарату для позначення іноземного судового 

доручення та виявлено розбіжності у застосуванні термінології, зокрема, у 

цивільному процесуальному законодавстві України. Автором пропонується 

уніфікувати термінологію та застосовувати у законодавстві один термін: 

доручення суду іноземної держави. У науковій літературі поряд з цим терміном 

може вживатися і термін іноземне судове доручення, яке буде синонімічним 

поняттю «доручення суду іноземної держави». Іноземне судове доручення 

розглядається автором як: інструмент для надання міжнародної правової 

допомоги та процесуальний документ. Пропонується власна класифікація 

іноземного судового доручення з наступними критеріями: а) за ступенем 

наявності чи відсутності іноземного елементу у судовому дорученні; б) за 

галузями права; в) за строком виконання; г) за об’єктом міжнародної правової 

допомоги. 

У підрозділі 1.4 «Джерела правового регулювання виконання іноземних 

судових доручень у цивільному процесі України: аналіз міжнародних конвенцій, 

двосторонніх і багатосторонніх договорів»: критично дві групи джерел, які 

містять правові норми, що регулюють відносини в зв’язку з виконанням 

прохання про надання правової допомоги у цивільних справах.  

До міжнародних-правових джерела належать: Гаазька конвенція з питань 

цивільного процесу від 01.03.1954 року; Гаазька конвенція про вручення за 

кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних 

справах від 15.11.1965 року; Гаазька конвенція про отримання за кордоном 

доказів з цивільних і комерційних справ від 18.08.1970 року. До джерел 

внутрішнього права належать: ЦПК України; Закон України «Про міжнародне 

приватне право»; Інструкція «Про порядок виконання міжнародних договорів з 

питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення 

документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень»  та 

інші нормативні акти. Крім цього серед основних документів, які регулюють 

відносини між країнами СНД є такі, як: Конвенція про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 

1993 р.; Угода про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням 

господарської діяльності від 1992 р. Відносини, які виникають між країнами 

Європейського Союзу щодо виконання та надіслання іноземного судового 

доручення регулюються такими Постановами: Постанова Ради ЄС №1393/2007 

про вручення в державах-учасницях судових і несудових документів з 
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цивільних та комерційних справ від 13 листопада 2007 р.; Постанова Ради ЄС 

№1206/2001 про співробітництво між судами держав-членів у сфері зібрання 

доказів у цивільних і комерційних справах від 28 травня 2001 р. 

Розділі 2 «Виконання в Україні судових доручень іноземних судів і 

звернення судів України з судовими дорученнями до іноземних судів» 

складається з трьох підрозділів, в яких розглядаються питання, щодо 

процесуального порядку виконання іноземного судового доручення 

вітчизняними судами, аналізуються підстави відмови від виконання доручення 

суду іноземної держави, досліджується процедурні особливості звернення судів 

України із судовим доручення про надання правової допомоги до іноземного 

суду.   

У підрозділі 2.1 «Порядок виконання судових доручень іноземних судів 

судами України» аналізуються підстави виконання доручення суду іноземної 

держави, форма і зміст судового доручення, особливості мовного аспекту 

складання доручення, строк виконання доручення та досліджуються 

особливості підтвердження виконання іноземного судового доручення.  

В роботі проаналізовано загальні підстави виконання іноземних судових 

доручень, передбачені ЦПК України, та спеціальні підстави, передбачені 

міжнародними договорами для виконання певних видів іноземних судових 

доручень. Як свідчить проведений аналіз двосторонніх та багатосторонніх 

договорів України основним способом передачі іноземних судових доручень 

судам України є змішаний порядок. Разом з цим не виключається можливість 

використання альтернативних способів надіслання іноземного судового 

доручення, зокрема, через дипломатичні та консульські канали. Інформацію, яка 

повинна обов’язково міститися у судовому дорученні можна згрупувати у 

чотири блоки:  відомості щодо запитуючої та запитуваної сторони; інформація 

щодо сутності розглядуваної справи, у зв’язку з вирішенням якої виникла 

необхідність звернення про правову допомогу до суду іноземної держави;  

процесуальне становище та дані особи ( осіб) щодо якої необхідно вчинити 

процесуальні дії; перелік процесуальних дій, які необхідно вчинити. 

Аналіз судової практики виконання судових доручень іноземних судів в 

Україні свідчить про те, що на строк виконання впливаю такі фактори:  

складність справи, що розглядається іноземним судом, в якій виникла 

необхідність отримання міжнародної правової допомоги; обсяг правової 

допомоги; ступень навантаження виконуючого суду; наявність необхідних 

процесуальних та матеріальних засобів для виконання судового доручення.  

Під час здійснення міжнародної правової допомоги в цивільних справах  

залишаються невирішеними питання щодо організації відео конференції, 

процесуального порядку звернення з запитом про організацію такого зв’язку та 

процедурні аспекти його здійснення. Вважаємо, що організація відеоконференц 

зв’язку не може розглядається як один із видів іноземного судового доручення, 



13 
 

оскільки передбачає виконання певної процесуальної дії іншим судом, який не 

розглядає цю справу.  

У підрозділі 2.2 «Відмова від виконання доручення суду іноземної держави» 

розглядаються питання щодо ускладнень у виконанні доручення суду іноземної 

держави у зв’язку робиться висновок про необхідність розмежування понять  

«відмова від виконання», «неприйняття до виконання».  

Ускладнення у виконанні іноземного судового доручення – це такі ситуації, 

що призводять, у разі їх виникнення, до того, що у виконанні судового 

доручення може бути відмовлено, відкладено виконання, не прийнято до 

виконання. «Відмова від виконання» та «неприйняття до виконання» різняться 

своїми процесуальними наслідками: а) процесуальним наслідком відмови від 

виконання –  є те, що суд або інший компетентний орган у будь-якому випадку 

не буде виконувати такий запит про правову допомогу у цивільних справах 

ускладнених іноземним елементом;  б) процесуальний наслідок неприйняття до 

виконання: уповноважений орган може виконати таке прохання про правову 

допомогу, якщо будуть виправлені недоліки.  

У підрозділі 2.3 «Порядок звернення судів України з дорученнями до 

іноземних судів» аналізуються основні види порядків зносин між державами 

щодо виконання доручення суду іноземної держави та його виконання, а також 

пропонується виділяти квазі-судовий порядок як підвид змішаного порядку.  

Встановлено, що у транскордонних цивільно-процесуальних 

правовідносинах можуть застосовуватися наступні порядки зносин між 

державами щодо надіслання іноземного судового доручення: безпосередній, 

дипломатичний, консульський та змішаний порядок. На практиці іноді 

неможливо організувати зносини між судовими органами у межах одного 

шляху взаємодії, тому можна говорили ще про квазі-судовий порядок зносин, 

який є підвидом змішаного порядку.  

Автором пропонується розглядати квазі-судовий порядок як порядок 

взаємодії між судовими органами різних держав у випадку виникнення 

необхідності звернення за міжнародною правовою допомогою, особливістю 

якого є те, що в основі взаємодії завжди лежить судовий (безпосередній) 

порядок зносин, але обов’язково у поєднанні з іншими шляхами та, відповідно, 

здійснюється залучення інших суб’єктів для вчинення необхідних процедурних 

дій. Встановлено, що вимоги до судового доручення, з яким звертається суд 

України поділяються на дві групи: загальні і спеціальні.  

Розділ 3 «Правове регулювання виконання іноземних судових доручень у 

державах Європейського Союзу  та Сполучених Штатах Америки» 
складається з трьох підрозділів і стосується питання особливостей виконання 

доручення суду іноземної держави на прикладі Європейського Союзу, країн 

англо-американської та романо-германської систем права. 
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 У підрозділі 3.1 «Уніфікація процедур виконання іноземного судового 

доручення в межах Європейського Союзу» розглядаються питання особливостей 

уніфікації законодавства країн Європейського Союзу, що стосується питання 

правового регулювання інституту іноземного судового доручення. Зроблено 

висновок, що уніфіковані правила значно прискорюють пересилання 

необхідних документів у судових справах між країнами ЄС та виконання 

іноземного судового доручення. Такої уніфікації потребую і українське 

законодавства. Доцільним було б запозичити з Регламенту Європейського 

парламенту і Ради ЄС №1393/2007 від 13.11.2007 року «Про передачу судових і 

позасудових документів з цивільних і комерційних спорів (сервіс за 

документами)», правове положення, що стосується врегулювання строків 

відмови у прийняття іноземного судового доручення, зокрема, що адресат може 

відмовити в отриманні документа, що вручається в момент самого вручення або 

ж повернути вручений документ отримуючому органу протягом одного тижня.   

У підрозділі 3.2 «Процесуальний порядок виконання доручення суду 

іноземної держави в Німеччині» розглядаються питання особливостей 

правового регулювання, окремих питань виконання та надіслання доручення 

суду іноземної держави.  

Встановлено, що відповідно до цивільного процесуального законодавства 

Німеччини, залежно від того, на якій стадії розгляду справи виникає потреба 

надіслання судового доручення, виділяються: надіслання судове доручення 

після пред’явлення позову; судове доручення, яке надсилається на підготовчій 

стадії судового розгляду, наприклад, прохання про вручення судових 

документів відповідачу; надіслання судове доручення на стадії судового 

слідства, коли необхідно допитати свідків, отримати докази, що знаходять за 

кордоном. Доведено, що існують певні відмінності щодо строку виконання 

судового доручення (в залежності від того чи відносини виникають між 

країнами ЄС чи між державами, які не входять до складу ЄС), але попри це 

існує спільна норма, про те, що судове доручення повинно бути виконане без 

зволікань.  

У підрозділі 3.3 «Особливості застосування інституту судового доручення 

у Сполучених Штатах Америки» розглядаються питання правової термінології 

та загальних і спеціальних особливостей виконання доручення суду іноземної 

держави та порядків надіслання.  

Аналіз процесуального законодавства США та їх міжнародних договорів 

дає можливість зробити висновок про те, що для позначення іноземного 

судового доручення паралельно використовуються наступні дефініції: 

commission; letter rogatory; letter of request. Особливістю практики надання 

міжнародної правової допомоги в США є те, що з 2003 року Міністерство 

юстиції Сполучених Штатів Америки делегувало функції з надіслання та  

отримання  іноземних доручень  приватному підряднику - приватній компанії 
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Process Forwarding International, розташований в місті Сіетлі (штат Вашингтон). 

Отже, ця компанія здійснює    обробку іноземних запитів про вручення 

документів у цивільних і комерційних справах у США, які надходять згідно 

Гаазької Конвенції та Міжамериканської конвенції про судові доручення від 

30.01.1975 р., а також з країн, які не є учасниками як багатосторонній конвенції.  

 

ВИСНОВКИ 

У висновках дисертації сформульовано наукові положення та отримані 

результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо розробки 

теоретичних, правових засад виконання доручень суду іноземної держави та 

сформульовані висновки, пропозиції та рекомендації з удосконалення положень 

цивільного процесуального законодавства України:  

1)обґрунтовано, що одним із видів міжнародної правової допомоги 

виступає міжнародна судово-правова допомога, при цьому міжнародна правова 

допомога виступає в якості родового поняття щодо останньої; 

2) доведено, що зміст міжнародної правової допомоги складають три види 

процесуальних дій, які здійснюються виконуючим компетентним судовим 

органом: виконання іноземного судового доручення про вручення судових 

документів; виконання іноземного судового доручення про отримання доказів, в 

тому числі про призначення експертизи; виконання іноземного судового 

доручення про допит свідків; 

3)визначено, що зміст іноземного судового доручення складають: а) 

обов’язкові умови, не зазначення яких призводить до неможливості виконання 

содового доручення та які передбачені імперативними нормами міжнародних 

двосторонніх договорів,  та багатосторонніх конвенції, національним 

процесуальним законодавством; б) факультативні умови, які носять 

деталізуючий характер, визначаються на розсуд компетентного надсилаю чого 

судового органу; 

4) обґрунтовано, що під час виконання доручення суду іноземної держави 

застосування примусових заходів судом країни місця виконання, спрямованих 

на забезпечення виконання доручення, допускається лише як виключення; 

5) доведено, що безпосередній (судовий) порядок пересилання доручення 

суду іноземної держави є найбільш ефективним для забезпечення міжнародної 

правової допомоги, але основним способом є надсилання доручення через 

центральні органи юстиції країн; 

6) проаналізовано судову практику, яка свідчить, що 

найрозповсюдженішою підставою для відмови у виконанні іноземного судового 

доручення є порушення вимоги щодо змісту іноземного судового доручення та 

надіслання доручення до некомпетентного органу; 
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7) запропоновано класифікацію ускладнень у виконанні доручення суду 

іноземної держави: відмова від виконання, неприйняття до виконання, 

відкладення виконання; 

8) встановлено, що вимоги до судового доручення, з яким звертається суд 

України поділяються на дві групи: перша – це ті відомості, які вказуються у всіх 

випадках; друга – ті, які вказуються в разі необхідності виконання певних 

процесуальних дій; 

9) додатково обґрунтовано пропозицію необхідність  поступової 

гармонізації процесуального законодавства України з процесуальними 

Регламентами ЕС  

10) визначено, що однією із особливостей виконання іноземних судових 

доручень в Сполучених Штатах Америки та доручень американських судів в 

інших державах є їх виконання із залученням спеціально-уповноважених осіб 

(комісарів); 

11) для підвищення ефективності механізму виконання доручень судів 

іноземних держав пропонується внести зміни до назви статті 419 ЦПК України 

та виключити п. 3 ст.419 ЦПК України,  ч. 2 ст. 415 ЦПК України, ст. 416 ЦПК 

України, доповнити ст. 417 пунктом 7 та 8, доповнити ЦПК України ст. 418-1, 

418-2. Також необхідно внести доповнення до п. 2.1.2 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» від 27.06.2008 р.   
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АНОТАЦІЯ 

Рибак О.С. Виконання доручень судів іноземних держав у цивільному 

процесі України. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2015.  

Дисертація є спеціальним науковим дослідженням інституту виконання 

доручення судів іноземних держав (іноземного судового доручення) у 

цивільному процесі. Авторський підхід заснований на комплексному вивчені 

інституту іноземного судового доручення у процесуальному аспекті та 

порівняльно-правовому аналізі правого застосування норм означеного інституту 

у зносинах між Україною та окремими державами Європейського Союзу (на 

прикладі Німеччини та Франції) та Сполученими Штатами Америки.  

Аргументовано, що судове доручення у міжнародному цивільному процесі 

може розглядатися як комплексне поняття – по-перше, один із інструментів, за 

допомогою якого надається,  міжнародно-правова допомога; по-друге, документ 

який оформлено відповідно до вимог процесуального законодавства певної 

держави; по-третє, є формою звернення одного суду до іншого, що містить 

вказівки щодо вчинення певної процесуальної дії чи дій і надсилається у 

випадках необхідності отримання доказів, вручення особам судових документів 

та інших дій, у зв’язку з тим, що документи, інші докази та особи знаходяться 

на території іншої держави. Введено поняття та надано класифікацію 

ускладнень у виконані доручення суду іноземної держави. Досліджено питання 

відмови та неприйняття до виконання іноземного судового доручення, 

наприклад, охарактеризовано публічний порядок, зокрема у випадку його 

порушення, як підставу для відмови у виконані судового доручення.  

У роботі досліджено правове регулювання виконання іноземних судових 

доручень, охарактеризовано порядки виконання іноземного судового доручення 

та види ускладнень у їх виконанні та функціонування означеного інституту у 

зарубіжних країнах.  Зроблено висновки та надано пропозиції, що стосуються 

порядку виконання доручення суду іноземної держави, що мають теоретичне та 

практичне значення.  

Ключові слова: міжнародна правова допомога,  доручення суду іноземної 

держави, ускладнення у виконанні іноземного судового доручення, виконання 

та надіслання іноземного судового доручення. 
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АННОТАЦИЯ 

Рыбак О.С. Исполнение поручений судов иностранных государств в 

гражданском процессе Украины. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное право. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев, 2015. 

Диссертация является специальным научным исследованиям института 

поручения судов иностранных государств (иностранного судебного поручения) 

в гражданском процессе. Авторский подход основан на комплексном изучении 

института иностранного судебного поручения в процессуальном аспекте и 

сравнительно-правовом анализе правого применения норм указанного 

института в отношениях между Украиной и отдельными государствами 

Европейского Союза (на примере Германии и Франции) и Соединенными 

Штатами Америки. 

Аргументировано, что судебное поручение в международном гражданском 

процессе может рассматриваться как комплексное понятие - во-первых, один из 

инструментов, с помощью которого предоставляется, международно-правовая 

помощь; во-вторых, документ, который оформлен в соответствии с 

требованиями процессуального законодательства определенной страны; в-

третьих, является формой обращения одного суда в другой, содержащий 

указания по совершению определенного процессуального действия или 

действий и направляется в случае необходимости получения доказательств, 

вручения лицам судебных документов и других действий, в связи с тем, что 

документы, другие доказательства или лица находятся на территории другого 

государства. Введено понятия и даны классификации осложнений в исполнении 

поручения суда иностранного государства. Исследован вопрос отказа и 

непринятия к исполнению иностранного судебного поручения, например, 

охарактеризованы публичный порядок, в случае его нарушения, как основание 

для отказа в исполнении судебного поручения. 

В работе исследованы правовое регулирование исполнения судебных 

поручений, охарактеризованы порядки исполнения иностранного судебного 

поручения, процессуальные особенности обращения судов Украины по 

поручению в судебных делах по гражданским делам в иностранных судов и 

функционирования указанного института в зарубежных странах. Сделаны 

выводы и даны предложения касающиеся порядка исполнения поручения суда 

иностранного государства, имеющих теоретическое и практическое значение. 

Ключевые слова: международная правовая помощь, поручения суда 

иностранного государства; осложнения в испольнении просьбы о правовой 

помощи; исполнение и направление иностранного судебного поручения. 
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ABSTRACT 

O. Rybak Execution of the letter of request (letter rogatory) in the civil 

proceeding of Ukraine. – Published as a manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences in specialty 12.00.03 - 

civil law and civil procedure; family law; international Law. - Kyiv National Taras 

Shevchenko University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The thesis is a special research of the leter of tequest (letter rogatory) institute in 

civil proceedings. The concept, features, theoretical approaches of various researchers 

to delineate the category of the “letter of request”, the procedures for sending 
(expediting) of the letter rogatory, the peculiarity of execution of certain letters of 

request (obtaining evidence abroad, taking testimony) are dealt with. The Author's 

approach is based on a comprehensive research of the letter of request  in the 

procedural way and on the comparative legal analysis of the application of the letter 

of request (letter rogatory) Institute in the relationship between Ukraine and the some 

states of the European Union (for example, Germany and France) and the United 

States of America. 

Proved that the letter of request in the international civil process can be seen as 

a complex concept (definition) – firstly, as one of the tools by which the available 

international legal assistance is afforded; secondly, as the document which is 

formalized in accordance with the procedural law of a State; thirdly, as a form of one 

court address to another and the form of address is containing instructions for 

committing certain procedural actions and, which is sent in a case of the need to 

obtain evidence abroad, service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil 

or commercial matters and other actions due to the reason that these documents or 

other evidence or individuals are abroad (in the territory of another state). 

Consequently a letter of request is the application by a court of one state to a court of 

another state requiring the taking of procedural steps on the territory of the other state.  

The concept and classification of the complications in the letter of request 

effectuation is suggested. The matter of the non-acceptance and refusal to execute the 

letter of request is researched. The breach of the public policy as a reason to refuse to 

execute the letter of request is also characterized. The complications in the execution 

of the letter of request are the situations (cases) that lead to the consequence that the 

court refuses to execute the letter of request. Especially the court can refuse to execute 

the letter rogatory, postpone execution and not take into execution but in the same 

time readdress this letter of request to the competent court to which competition it 

refers.  

Institution of the letter of request in the international civil proceeding is the body 

of legal regulations governing the peculiarity of the procedural execution, 

transmission and effectuation of the letter of request (letter rogatory) as a document 

with statutory form.  
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The author distinguish two types of the letter of request: - regarding the issue of 

evidence, for example obtaining evidence abroad; relating to the person, for example 

obtaining testimony from persons outside the country in which the case is pending by 

use of depositions. Sending letter of request to the court of a foreign state is the 

ground for granting international legal assistance, including the judiciary assistance.  

The legislation regulation of the effectuation of the letter of request and the letter 

of request definition and international legal assistance in the civil proceeding is 

examined; the analysis of legislation regulation sources of the letter of request 

institution is made; the procedure of the letter of request (letter rogatory) effectuation 

and the proceeding peculiarities of the appeal of the Ukrainian courts with the letter of 

request in the civil matters to the foreign courts and the functioning mechanism of the 

letter of request institution in the foreign countries is considered. 

The conclusions and suggestions regarding the execution procedure of the letter 

of request and its functioning which have theoretical and practical value are made.  

Key words: a letter of request (letter rogatory); a public policy; a refuse to 

effectuate the letter of request; a non-acceptance to execute the letter of request; the 

letter of request procedural peculiarities of the execution and ways of transmission; 

the complications in the execution of the letter of the letter of request (letter rogatory).  
 


