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ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС З ПРОСТАВЛЕННЯ АПОСТИЛЯ 

 
Апости ́ль (з англ. apostille) – спеціальний штамп апостиляції, що 

засвідчує дійсність підписів, статусу осіб, печаток підтвердження 
підписів і печаток на офіційних документах апостилем робить ці 
документи чинними в усіх країнах-учасницях Гаазької конвенції. 

Апостиль, окрім засвідчення дійсності підпису та компетенції 
особи, що підписала (видала) офіційний документ, також, в окремих 
випадках, засвідчує дійсність штампа або печатки, що скріплює 
документ. Апостиль може не використовуватися, якщо існують 
правові підстави, що скасовують або спрощують легалізацію доку-
мента виданого окремою державою. 

З метою підвищення рівня довіри до офіційних документів Укра-
їни, на яких проставляється апостиль, та з урахуванням статті 7 
Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних 
документів, з 20 листопада 2015 року Міністерством юстиції України 
запроваджено електронний сервіс з проставляння апостиля.  

Наразі всі відділи державної реєстрації актів цивільного стану 
України працюють з електронним сервісом апостиля та приймають  
документи.  

Апостиль проставляється відповідно до міжнародної Конвенції, 
підписаною у м. Гаазі у 1961 році. Україна приєдналася до цієї Кон-
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венції у 2004 році. Постійно перелік країн, який вимагає простав-
ляння апостиля на документах, розширюється.  

Відділами державної реєстрації актів цивільного стану прийма-
ються офіційні документи, які виходять від органів юстиції, органів 
судової влади; документи, оформлені державними і приватними 
нотаріусами; виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців.  

Будь-яка особа може із паспортом та відповідними документами, 
на яких необхідно проставити апостиль, звернутися до будь-якого на 
її бажання відділу державної реєстрації актів цивільного стану. За 
проставлення апостиля здійснюється плата у розмірі 51 грн.  

Працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану за 
допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на 
якій заявник проставляє власний підпис. Після реєстрації заяви 
працівник відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
виготовляє електронні копії документів шляхом сканування та 
розміщує їх у Реєстрі за допомогою засобів його ведення.  

Документи, подані для проставляння апостиля, розглядаються 
Міністерством юстиції України.  

За результатом розгляду заяви та поданих документів посадова 
особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмов-
ляє у його проставленні, формуючи за допомогою програмних засо-
бів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладен-
ням власного електронного цифрового підпису. Відомості про про-
ставляння апостиля або відмову у його проставленні вносяться до 
Реєстру.  

Відповідно до Порядку проставляння апостиля на офіційних до-
кументах, що видаються органами юстиції та судами, а також на 
документах, що оформляються нотаріусами України, термін проста-
влення апостиля до 2 робочих днів. У разі необхідності отримання 
зразка підпису, відбитка печатки, а також здійснення перевірки 
достовірності документів строк розгляду документів може бути 
продовжено до 20 робочих днів.  

Отже, із за провадженням Електронного реєстру апостиля значно 
спростився порядок оформлення документів для виїзду за кордон. За 
8 місяців 2019 року відділами державної реєстрації актів цивільного 
стану Запорізької області прийнято 3932 документів для простав-
ляння апостиля.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ЕСТОПЕЛЬ У ДОКАЗУВАННІ  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 
Судове доказування є важливою складовою правосуддя та відіграє 

провідну роль у системі цивільного процесуального права. Весь пері-
од становлення та розвитку науки цивільного процесуального права 
характеризується високим ступенем уваги до проблем судового дока-
зування.  

Модернізація цивільного процесуального законодавства в Украі ̈ні 
відбувається у світлі загальних світових глобалізаціи ̆них процесів у 
сфері права, що мають своїм результатом зближення елементів конти-
нентальної та англо-саксонської систем права і, як наслідок, інтернаці-
оналізацію національного цивільного судочинства [1, с. 320].  

 Доказування має певні принципи, які є активними центрами, що 
спрямовують діяльність суб’єктів доказування на встановлення факти-
чних обставин справи. Вони дають можливість розкрити і пізнати 
істотні ознаки та властивості доказового права [2, с. 192].  

Одним із принципів доказування є принцип естопель, часткове ві-
дображення якого міститься у ч. 2 ст. 82 ЦПК України 

Естопель (з англ. еstoppel – відхилення, від estop – позбавляти права 
заперечення) – правове правило, яке не дозволяє кому-небудь змінити 
свою думку про щось, що він раніше визнав в суді як справжнє [3]. 

Естопель являє собою правовий принцип, згідно з яким сторона поз-
бавляється права без розгляду питання по суті висувати певні запере-
чення або заяви, що розходяться з її початковою поведінкою. Цей 
принцип спрямований на унеможливлення отримання процесуальних 
переваг недобросовісної сторони спору. А принцип заборони супереч-
ливої поведінки базується на правилі, що ніхто не може діяти всупереч 
своєї поведінки. Під зловживанням права маються на увазі випадки, 
коли особа використовує свої права в цілях, які є протилежними її 
поведінці [4, с. 100]. 


