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Нагальною потребою сучасного українського суспiльства є системна 

охорона родинних цiнностей та сiм’ї як найважливiших людських 
надбань та як соцiального iнституту. Одним з основних завдань сучасної 
сiмейно-правової полiтики є формування вiдповiдального батькiвства, 
що сприятиме забезпеченню ефективного здiйснення i захисту 
алiментних членiв сiм’ї. 

Захист дiтей є одним з основних завдань мiжнародного 
спiвробiтництва взагалi та Гаазької Конференцiї з мiжнародного 
приватного права зокрема. В цьому контекстi стягнення алiментiв на 
дiтей та iншi форми сiмейного утримання є головними елементами. 
Вiрно i те, що проблеми, якi виникають з вiдносин утримання можуть 
виникати i з iнших сiмейних вiдносин, вiдносин батькiвства, шлюбних 
вiдносин та вiдносин спорiднення. Але велика кiлькiсть позовiв, 
пов’язаних з утриманням, мають вiдношення i до дiтей. У перiод пiсля 
Другої Свiтової вiйни було укладено три конвенцiї щодо зобов’язань по 
утриманню. По-перше, у 1956 роцi була укладена Нью-Йоркська 
Конвенцiя про стягнення алiментiв за кордоном. По-друге, у 1956 роцi 
була укладена Гаазька конвенцiя про право, що застосовується до 
алiментних зобов’язань щодо дiтей та у 1958 роцi – Гаазька конвенцiя 
про визнання i виконання рiшень стосовно зобов’язань про утримання 
дiтей. Цi конвенцiї були переглянутi та доповненi Гаазькою конвенцiєю 
про визнання та виконання рiшень стосовно зобов’язань по утриманню 
1973 року та Гаазькою конвенцiєю про право, що застосовується до 
алiментних зобов’язань 1973 року [1]. 

Гаазька конференцiя з мiжнародного приватного права не 
зупинилась на досягнутому i 23 листопада 2007 року на  
21-й Дипломатичнiй сесiї Гаазької конференцiї з мiжнародного 
приватного права у м. Гаага було схвалено та прийнято Конвенцiю про 
мiжнародне стягнення алiментiв на дiтей та iншi форми сiмейного 
утримання, прийняттю якої передувала п’ятирiчна робота з розробки 
проекту Конвенцiї. Делегацiя України на чолi iз заступником Мiнiстра 
юстицiї Валерiєю Лутковською взяла участь у роботi 21-ї Дипломатичної 
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сесiї ГК МПрП разом з делегацiями 70 держав та 8 мiжнародних 
органiзацiй [2, c. 202]. 

Зазначена Конвенцiя не достатньо вiдома в Українi, проте вона 
заслуговує на увагу у зв’язку з тим, що Конвенцiя у майбутньому 
створить єдиний механiзм стягнення алiментiв за кордоном у бiльшостi 
держав свiту. Досягнення Конвенцiєю максимального поширення у свiтi 
вiдповiдає iнтересам України, оскiльки дозволить гарантувати 
можливiсть особам, що проживають в Українi, у першу чергу, 
громадянам України одержувати алiменти з-за кордону у спрощеному 
порядку завдяки налагодженому механiзму взаємодiї центральних 
органiв держав та iнших компетентних органiв. 

Щодо цiлей та завдань Конвенцiї, то варто зазначити, що 
розпочавши розробку нового мiжнародного iнструменту, Постiйне Бюро 
ГК МПП поставило за мету досягнення Конвенцiєю наступних цiлей:  

 стати масштабним документом, який стосується визнання i 
виконання зобов’язань про утримання та базується на найефективнiших 
положеннях iснуючих конвенцiй;  

 врегулювати питання спiвробiтництва державних органiв;  

 врахувати майбутнiй розвиток на нацiональному i мiжнародному 
рiвнях системи стягнення алiментiв та можливостей, якi виникають 
завдяки розвитку iнформацiйних технологiй;  

 поєднати максимальну ефективнiсть з гнучкiстю, яка необхiдна 
для ратифiкацiї якомога бiльшою кiлькiстю держав. 

Гаазька Конвенцiя про мiжнародне стягнення алiментiв на дiтей та 
iншi форми сiмейного утримання вiд 23 листопада 2007 базується на 
узагальненнi i вивченнi практики застосування, а також на ґрунтовному 
аналiзi позитивного досвiду та прогалин у регулюваннi Гаазької 
Конвенцiї про визнання i виконання рiшень стосовно зобов’язань про 
утримання дiтей вiд 15 квiтня 1958 року, Гаазької Конвенцiї про 
визнання i виконання рiшень стосовно зобов’язань про утримання вiд  
2 жовтня 1973 року та Нью-Йоркської Конвенцiї ООН про стягнення 
алiментiв за кордоном 1956 року, якi на сьогоднi є найпоширенiшими у 
свiтi мiжнародними iнструментами у сферi стягнення алiментiв, так само 
як й iнших мiжнародних документiв, що мають регiональний характер. 
Згiдно статтi 48 та 49 Гаазької Конвенцiї про мiжнародне стягнення 
алiментiв на дiтей та iншi форми сiмейного утримання вiд 23 листопада 
2007 року вона повинна замiнити вже iснуючi вищезазначенi Конвенцiї у 
сферi зобов’язань про утримання [2, c. 204]. 

Таким чином, стає очевидним, що завданням цiєї Конвенцiї, по сутi, 
є створення унiверсального механiзму, який би поєднував 
адмiнiстративну i судову системи визнання i виконання рiшень щодо 
зобов’язань про утримання, а також надання дозволу застосовувати 
положення Конвенцiї у державах з рiзними правовими системами. Чи 
стане Конвенцiя ефективною, покаже час [3]. 
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Гаазька Конвенцiя про мiжнародне стягнення алiментiв на дiтей та 
iншi форми сiмейного утримання вiд 23 листопада 2007 року 
застосовується до зобов’язань про утримання: на дитину, вiком до  
21 року та на одного iз подружжя. 

Отже, що результатом 21-ої Дипломатичної сесiї Гаазької 
конференцiї з мiжнародного приватного права стало утворення нового 
мiжнародно-правового iнструменту, що встановлює правовий режим, за 
яким рiшення про стягнення алiментiв за кордоном, ухваленi в однiй 
державi-учасницi, пiдлягають визнанню та виконанню за унiфiкованою 
процедурою в iнших державах-учасницях Конвенцiї. 

Конвенцiя має спростити порядок звернення за кордон з позовами 
про стягнення алiментiв. Держава, залежно вiд її правової системи, може 
застосовувати Конвенцiю в повному обсязi або обмежитись її 
положеннями стосовно стягнення алiментiв на дiтей. 

Гнучка система приєднання до Конвенцiї дозволяє очiкувати, що 
Конвенцiя у майбутньому створить єдиний механiзм стягнення алiментiв 
за кордоном у бiльшостi держав свiту. Пiдписання Конвенцiї з боку 
США свiдчить про намiр цiєї держави нарештi стати учасницею 
багатостороннього правового механiзму стягнення алiментiв, адже до 
цього США не були стороною жодної конвенцiї з питань алiментiв. 

Для України iснування нових мiжнародних документiв 
унiверсального характеру, розроблених з урахуванням практики 
здiйснення iнших мiжнародних договорiв у цiй сферi, матиме особливо 
важливе значення з огляду на можливiсть врегулювання питань щодо 
визнання та виконання iноземних судових рiшень, що стосуються 
алiментних зобов’язань. 

Отже, стає очевидним, що завданням Гаазької Конвенцiї про 
мiжнародне стягнення алiментiв на дiтей та iншi форми сiмейного 
утримання вiд 23 листопада 2007 року, по сутi, є створення 
унiверсального механiзму, який би поєднував адмiнiстративну i судову 
системи визнання i виконання рiшень щодо зобов’язань про утримання, 
а також надання дозволу застосовувати положення Конвенцiї у 
державах з рiзними правовими системами. Чи стане Конвенцiя 
ефективною, покаже час. 

Попереднiй аналiз положень Конвенцiї засвiдчує, що приєднання 
України до Конвенцiї не вимагало внесення змiн до чинного 
нацiонального законодавства, тому 11 сiчня 2013 року Верховна Рада 
України прийняла Закон «Про ратифiкацiю Конвенцiї про мiжнародне 
стягнення алiментiв на дiтей та iнших видiв сiмейного утримання»  
№ 26-VII зi своїми застереженнями. 

Для України iснування нових мiжнародних документiв 
унiверсального характеру, розроблених з урахуванням практики 
здiйснення iнших мiжнародних договорiв у цiй сферi, матиме особливо 
важливе значення з огляду на можливiсть врегулювання питань щодо 
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визнання та виконання iноземних судових рiшень, що стосуються 
алiментних зобов’язань.  
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