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Порядок звернення з судовим дорученням за 
кордон у господарських справах 

регламентується:

Статтями 367-368 Господарського 
процесуального кодексу України

Розділом 
II 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 та 
Державної судової адміністрації 

України від 27.06.2008 № 1092/5/54

Положеннями чинних дво- та багатосторонніх 
міжнародних договорів України про правову допомогу, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України



Так, відповідно до  ч. 1 ст. 367 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 у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним 
договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України

Відповідно до ч. 1 ст. 368 ГПК України зміст і форма судового доручення про надання 
правової допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов’
язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено – вимогам 
частин другої – четвертої цієї статті

ВАЖЛИВО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!  Як правило, міжнародний договір не 
встановлює конкретну форму/бланк доручення  про правову допомогу 
і в такому разі розділом II Інструкції № 1092/5/54 рекомендовано 
оформлювати такі доручення за формами, які закріплені у додатку 1, 4 
до Інструкції







                       Вищезазначені форми судових доручень мають застосовуватися до випадків, якщо          
                        необхідно отримати міжнародну правову допомогу на території:
                        - країн СНД відповідно до положень Конвенції про правову допомогу та правові відносини у 
цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 (Російська Федерація, Республіка Білорусь, 
Грузія, Узбекистан і т.д.);
- країн, з якими Україною укладено низку двосторонніх договорів про міжнародну правову 

допомогу в цивільних справах (Литва, Латвія, Чехія, Туреччина та інші. Детальний перелік країн, з 
якими Україною укладено двосторонні договори про правову допомогу в цивільних 
(господарських) справах міститься на офіційному веб-порталі Міністерства юстиції України 
www.minjust.gov.ua ).

Разом з тим, існують випадки, коли самим 
міжнародним договором встановлені відповідні 

форми судових доручень, і саме вони мають бути 
застосовані, а не форми, які наведені вище. 

Зокрема, це стосується випадків , коли необхідно 
оформити запити про правову допомогу на підставі 

наступних міжнародних договорів про правову 
допомогу:

http://www.minjust.gov.ua/


1. Гаазької Конвенції про вручення за кордоном 
судових та позасудових документів у цивільних 
або комерційних справах 1965 року 
(застосовується тільки для вручення 
документів).
2. Гаазької Конвенції про отримання за кордоном 
доказів у цивільних або комерційних справах 1970 
року (застосовується тільки для випадків 
проведення допиту, витребування доказів, 
документів тощо).
3. Договору між Україною і Республікою Польща 
про правову допомогу та правові відносини у 
цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993.



Все залежить від того, на території якої іноземної 
країни суд України запитує правову допомогу, 

необхідну у зв’язку з розглядом цивільної справи 
та який міжнародний договір застосовується. При 

цьому необхідно пам’ятати, що у відносинах із 
іноземною державою може діяти одночасно дво- 
і багатосторонній міжнародний договір і саме від 

того, який із них буде обрано судом при 
підготовці відповідних матеріалів буде залежати і 

форма цього доручення













При заповненні  бланків/формулярів запитів 
про міжнародну правову допомогу на підставі 
Гаазької Конвенції 1965 року та Гаазької 
Конвенції 1970 року потрібно звернути увагу 
на відповідні частини під назвою «Адреса 
запитуваного органу» та «Центральний орган 
запитуваної Сторони». Зокрема, у цих графах 
потрібно вірно вказувати назву компетентних 
органів іноземних країн, які уповноважені на 
отримання/виконання таких запитів. 
Відповідна інформація розміщена на 
офіційному сайті Гаазької Конференції 
www.hcch.net  у розділі, який англійською 
мовою називається 
INSTRUMENTS-CONVENTIONS, Protocols and 
Principles. Для пошуку відповідного 
компетентного органу необхідно перейти 
до зазначеної рубрики, потім зі списку 
конвенцій/угод необхідно обрати Гаазьку 
Конвенцію 165 року (під номером 14) або 
Гаазьку Конвенцію 1970 року (під номером 
20). Після обрання відповідної Конвенції 
відкриється її текст та з правого боку 
активне діалогове вікно з активними 
посиланнями. Необхідно обрати з цього 
переліку розділ Authorities, після чого 
відкриється активний список посилань за 
країнами. Після цього, ви обираєте країну, 
яка вас цікавить і за активним посиланням 
переходите на всю актуальну інформацію, 
що стосується виконання конвенцій.

http://www.hcch.net/


ПРИ ВИНИКНЕННІ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПРАКТИЧНИМ 
ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ГААЗЬКИХ КОНВЕНЦІЙ 1965 ТА 1970 

РОКІВ ПРОПОНУЄМО ЗВЕРТАТИСЯ ТАКОЖ ДО РОЗРОБЛЕНИХ 
УПРАВЛІННЯМ ЮСТИЦІЇ РЕКОМЕНДАЦІЙ, ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА 

ОФІЦІЙНОМУ САЙТІ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (М. ДНІПРО) 

https://psjust.gov.ua у рубриці «Структура»-відділ судової роботи та 
міжнародної правової допомоги-Роз’яснювальні та методичні 

матеріали з питань виконання міжнародних договорів у цивільних 
та кримінальних справах







При заповненні бланків доручень про 
правову допомогу на підставі Договору 

з Польщею існує аналогічне правило, 
як і при застосуванні Гаазьких 

Конвенцій 1965 року та 1970 року щодо 
необхідності вірного зазначення у 

бланках назви Запитуваного Органу.  
Слід зауважити, що компетентними 
органами є окружні суди Республіки 

Польща



Щодо правового співробітництва з Республікою Хорватія
Міністерством закордонних справ листом від 01.09.2020 № 71/ВКЗ/14-500-15764 було 
повідомлено Міністерство юстиції України про незастосування Республікою Хорватія у порядку 
правонаступництва у відносинах з Україною Договору між Союзом Радянських Соціалістичних 
Республік та Федеративною Народною Республікою Югославія про правову допомогу у 
цивільних, сімейних і кримінальних справах 1962 року.
При цьому інформуємо, що у відносинах України з Хорватією у сфері міжнародно-правового 
співробітництва у цивільних справах на сьогодні є чинними такі багатосторонні міжнародні 
договори:
- Конвенція з питань цивільного процесу 1954 року;
- Конвенція про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

комерційних справах 1965 року;
- Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 

року;
- Європейська конвенція про інформацію стосовно іноземного законодавства 1968 року;
- Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 1961 року;
- Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 1980 року;
- Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей 1996 року;
- Європейська конвенція про здійснення прав дітей 1996 року;
- Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 року;
- Конвенція про контакт з дітьми 2003 року;
- Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного 

утримання 2007 року.



Щодо правового співробітництва з Республікою Хорватія
Кожен із вище перелічених міжнародних договорів визначає свій обсяг 

правової допомоги, порядок здійснення зносин між компетентними 
органами, вимоги щодо форми із змісту запитів (доручень), а також 
особливості виконання доручень. Тому, при обранні того, чи іншого 
міжнародного договору про правову допомогу необхідно уважно 
дивитися на вимоги до документів, які встановлюються обраним 

міжнародним договором. Крім того, звертаємо увагу, що при оформленні 
судових доручень допускається посилання лише на один міжнародний 
договір про правову допомогу і всі документи мають бути оформлені з 
урахуванням вимог, які встановлюються цим міжнародним договором.

Окремо вважаємо за необхідне зазначити наступне в частині 
застосування трьох Гаазьких Конвенцій, які застосовуються у відносинах 
між Україною та Республікою Хорватія про правову допомогу у цивільних 

справах (Гаазької Конвенції 1954 року з питань цивільного процесу, 
Гаазької Конвенції 1965 року про вручення за кордоном судових та 

позасудових документів у цивільних або комерційних справах та Гаазької 
Конвенції 1970 року). 



Щодо правового співробітництва з Республікою Хорватія
Відповідно до п. 1.5 Інструкції у разі, якщо у відносинах України з 

іноземною державою діють одночасно і двосторонній, і багатосторонній 
міжнародні договори і в жодному з них не встановлено пріоритету 

застосовування одного з них щодо одних і тих самих питань, під час 
складання, направлення, а також виконання доручення слід 

дотримуватись положень того міжнародного договору, на підставі якого 
складено чи отримано доручення.

Конвенція з питань цивільного процесу 1954 року застосовується у 
відносинах з державами, які є її учасницями, у повному обсязі з 

урахуванням такого:
статті 1-7 Конвенції 1954 року не застосовуються у відносинах з 

державами, які одночасно є учасницями Конвенції про вручення за 
кордоном судових та позасудових документів у цивільних або 

комерційних справах 1965 року;
статті 8-16 Конвенції 1954 року не застосовуються у відносинах з 

державами, які одночасно є учасницями Конвенції про отримання за 
кордоном доказів у цивільних або комерційних справах 1970 року.
Із вищезазначеного випливає, що судам необхідно при оформленні 

відповідних доручень застосовувати Гаазькі Конвенції 1965 та 1970 року, 
які замінюють собою положення Гаазької Конвенції 1954 року.
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У разі виникнення будь-яких питань щодо 
застосування міжнародних договорів 
України у цивільних (господарських) 

справах при оформленні матеріалів ви 
можете звернутись до відділу судової 

роботи та міжнародної правової допомоги 
за номером телефону (0562) 31-46-94 або 

за допомогою електронної пошти на 
адресу відділу 

inter_dnepr@dp.minjust.gov.ua


