
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ                                 ДЕРЖАВНА СУДОВА 

               УКРАЇНИ                                             АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ 

 

 

 

НАКАЗ 

 

м. Київ 

 

   25.10.2021                                                                               №  3784/5/358 

 

 

 

Про затвердження Змін до 

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 

 

 

 

 

Відповідно до статті 16 Закону України «Про міжнародні договори 

України», статей 146, 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», 

статті 80 Закону України «Про міжнародне приватне право», статей 128–130, 

500, 501 Цивільного процесуального кодексу України  

 

НАКАЗУЄМО: 

 

1. Затвердити Зміни до 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, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної 

судової адміністрації України від 27 червня 2008 року № 1092/5/54, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 липня 2008 року                          

за № 573/15264, що додаються. 
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2. Департаменту міжнародного права (Андрієва Т.) подати цей наказ на 

державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 

1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів 

міністерств та інших органів виконавчої влади». 

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

юстиції України Коломієць В. та заступника Голови Державної судової 

адміністрації України Чорнуцького С. 

 

 

Міністр юстиції України                                  Т.в.о. Голови Державної  

                                                                судової адміністрації України 

 

/підпис/  Денис МАЛЮСЬКА                         /підпис/ Олексій САЛЬНІКОВ 

/печатка/                                                              /печатка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства юстиції України, 

Державної судової адміністрації 

України 

25.10.2021 року № 3784/5/358 

 

 

 

ЗМІНИ  

до 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 

 

1. У пункті 2.7 розділу II слово «чотирнадцяти» замінити словами 

«тридцяти календарних». 

 

2. У розділі III: 

 

1) доповнити підпункт 3.5.1 пункту 3.5 після абзацу першого новими 

абзацами другим – сьомим такого змісту: 

«Суд надсилає особі судову повістку-повідомлення за адресою, 

зазначеною у судовому дорученні. У судовій повістці-повідомленні, що 

надсилається з метою виконання доручення іноземного суду про вручення 

документів, крім відомостей, зазначених у статті 129 Цивільного 

процесуального кодексу України, додатково зазначається інформація про 

наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для отримання 

документів згідно із частинами п’ятою і шостою статті 501 Цивільного 

процесуального кодексу України.  

Юридичній особі судова повістка-повідомлення надсилається за її 

місцезнаходженням або за місцезнаходженням її представництва, філії. 

Якщо особа, якій адресовано судову повістку-повідомлення, на виклики  

до суду не з’явилась, а вжитими судом заходами встановлено місце реєстрації 

за адресою, на яку надсилалась судова повістка-повідомлення,  

повістку-повідомлення під розписку вручають будь-кому з повнолітніх членів 

сім’ї, які проживають разом з нею.  

Якщо особа не проживає за адресою, зазначеною в судовому дорученні, 

судова повістка-повідомлення може бути надіслана за місцем її роботи (у разі 

наявності  інформації про місце роботи).  Суд  надсилає  повістку-

повідомлення  

керівнику установи (підприємства, організації тощо) для передачі особі, 

зазначеній у судовому дорученні.  

Якщо особа на виклики до суду не з’явилася, її місце реєстрації або 

фактичне місце перебування або місце роботи невідомо, суд за останнім 



зареєстрованим місцем проживання (перебування) особи публікує 

оголошення про виклик на офіційному вебсайті судової влади України.  

Особа вважається повідомленою у разі вручення їй судової  

повістки-повідомлення у випадках, передбачених абзацами третім – шостим  

цього підпункту. Судом офромлюється підтвердження про вручення 

документів та протокол судового засідання, у яких зазначається, що 

відповідно до    частини шостої статті 501 Цивільного процесуального кодексу 

України документи вважаються врученими. У підтвердженні про вручення 

документів і в протоколі судового засідання судом зазначається однакове 

формулювання результатів виконання доручення.». 

У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий вважати відповідно абзацами 

восьмим – десятим; 

 

2) абзац другий пункту 3.13 викласти в такій редакції: 

«У разі виявлення, що судом не були вжиті всі заходи щодо виконання 

доручення, міжрегіональне управління або його відповідний структурний 

підрозділ повторно надсилає доручення для виконання до суду з одночасним 

повідомленням Міністерства юстиції України та визначає строк для його 

виконання. У разі виявлення недоліків, допущених судом України при 

оформленні документів за результатами виконання іноземного доручення, 

міжрегіональне управління або його відповідний структурний підрозділ 

повертає відповідні складені судом документи для дооформлення з 

одночасним повідомленням Міністерства юстиції України та визначає строк 

для доопрацювання документів судом України.»; 

 

3) у пункті 3.14 слово «чотирнадцяти» замінити словом «тридцяти». 

 

3. В абзаці другому пункту 4.10 розділу IV цифри «14» замінити словом 

«тридцяти». 

 

4. Пункт 5.7 розділу V після абзацу дванадцятого доповнити новим 

абзацом тринадцятим такого змісту: 

«У разі якщо в документах відсутня інформація про ідентифікаційний 

номер платника  податків (боржника),  суд запитує  таку інформацію  в  

органах  

Державної фіскальної служби України.».  

 

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий, чотирнадцятий вважати абзацами 

чотирнадцятим, п’ятнадцятим. 

 

Директор Департаменту 

міжнародного права Міністерства 

юстиції України 

/підпис/   Тамара АНДРІЄВА                        

Начальник юридичного 

управління Державної судової 

адміністрації України 

/підпис/  Тетяна ОПАНАСЮК 

 


