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У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Дîгîвîри ïрî міæнарîднó ïравî-
вó дîïîмîгó є îдним ç виçначальниõ 
сегментів міæдерæавнîгî сïіврîбітни-
öтва ó ïравîвіé сôері. Ці дîгîвîри не-
çалеæнî від дерæав, ùî їõ óкладають, 
ïîстóïîвî набóли ïевниõ çагальниõ 
îçнак, а види ïравîвîї дîïîмîги îтри-
мали ïевнó стандартиçаöію неçалеæ-
нî від ïравîвиõ систем, ùî ïанóють ó 
дерæаваõ-óчасниöяõ. Відтак ç’явилась 
мîæливість гîвîрити ïрî ïевнó сïеöи-
ôікó öиõ дîгîвîрів ó сóчасниõ міæна-
рîднî-ïравîвиõ віднîсинаõ. З’ясóвання 
ïрирîди та міæнарîднî-ïравîвîї сóт-
нîсті міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги є 
îдним іç ваæливиõ çавдань, ùî і виçна-
чає стаття. 

Міæнарîднî-ïравîвó сóтність міæ-
нарîднîї ïравîвîї дîïîмîги ó öілîмó 
дîслідæóвали такі ôаõівöі ç міæнарîд-
нîгî ïрава, як Ï. Бірюкîв, М. Бóрî-
менськиé, В. Гребенюк. Але сïеöіаль-
ниõ міæнарîднî-ïравîвиõ дîслідæень 
міæнарîдниõ дîгîвîрів ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó ó öивільниõ сïраваõ дîсить 
небагатî і вîни є ïереваæнî інîçем-
ні (К. Миõаéленкî, О. Нікóльшина). 
Українські юристи-міæнарîдники дî 
öієї ïрîблематики ó сïеöіальниõ дîслі-
дæенняõ не çвертались.

Метîю öієї статті є ç’ясóвання ïра-
вîвîї ïрирîди та міæнарîднî-ïравîвîї 
сóтнîсті міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмî-
ги ó öивільниõ сïраваõ, ùî çдіéснюєть-
ся на ïідставі сïеöіальниõ міæнарîд-
ниõ дîгîвîрів.

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга є îд-
ним ç наéваæливішиõ ïравîвиõ çасîбів 
рîçв’яçання кîнôліктів наöіîнальниõ 
юрисдикöіé. Виõід сóсïільнîгî æиття 

çа меæі дерæавниõ кîрдîнів ïîставив 
ïеред дерæавами çавдання еôективнî-
гî çаõистó öивільниõ ïрав населення 
ïîçа çагальнîïриéнятими ó дерæаваõ 
меæами ïрîстîрîвîї дії наöіîнальнî-
гî öивільнîгî çакîнîдавства. Виникла 
ïîтреба ó виçначенні і çакріïленні на 
ïринöиïаõ вçаємнîсті дîгîвірниõ меæ 
дії öивільнîгî çакîнó ïîçа дерæавним 
кîрдîнîм, на теритîрії іншиõ дерæав. 
Як наслідîк, ç’явилîсь ïîняття міæна-
рîднîї ïравîвîї дîïîмîги як ваæливîгî 
наïрямкó міæнарîднî-ïравîвîгî сïів-
рîбітниöтва дерæав. 

За свîєю ïрирîдîю міæнарîдна ïра-
вîва дîïîмîга ïîв’яçана ç реаліçаöією 
ïрав людини. Відтак вîна сïрямîвана 
на мîæливість çаõистити öі ïрава в 
інîçемніé дерæаві, в óмîваõ дії інîçем-
нîї юрисдикöії. З враõóванням сóвере-
ннîгî ïрава дерæави виçначати óмîви 
дії її ïрава та вірîгіднîгî виникнення 
кîліçії ïрава ріçниõ дерæав ïід час 
çдіéснення ïравîсóддя, çа дîïîмîгîю 
міæнарîдниõ дîгîвîрів і çаïрîвадæó-
ються сïеöіальні дîïîміæні ïрîöедóри. 
Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга є на-
слідкîм сóтî дîгîвірниõ віднîсин міæ 
дерæавами, її ïрирîда є дîгîвірнî-ïра-
вîвîю, а не çвичаєвî-ïравîвîю. Як çа-
çначає М.В. Бóрîменськиé, «дîгîвîри 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó çвичаéнî çабеç-
ïечóють наéбільш ïîвне çдіéснення 
наöіîнальнîї юрисдикöії та óникнення 
від кîнôліктó юрисдикöіé» [4, с. 226]. 
Ваæкî ïîгîдитись ç О.Г. Нікóльшинîю, 
яка вбачає ïевні çîбîв’яçання дерæав 
«надавати міæнарîднó ïравîвó дîïîмî-
гó (ó тîмó числі ó öивільниõ та сімеé-
ниõ сïраваõ) ó ôîрмі сïіврîбітниöтва, 
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керóючись імïеративнîю нîрмîю çа-
гальнîгî міæнарîднîгî ïрава», маючи 
на óваçі ïринöиï сïіврîбітниöтва [3]. 
Насïравді такі çîбîв’яçання çа міæ-
нарîдним ïравîм ó дерæав навряд чи 
існóють, як немає в îôіöіéніé та наó-
кîвіé дîктрині çагальнîгî виçнання 
імïеративнîсті міæнарîднî-ïравîвîгî 
ïринöиïó сïіврîбітниöтва, õîча éîгî 
інîді é віднîсять дî ïерелікó îснîвниõ 
ïринöиïів міæнарîднîгî ïрава. Обîв’я-
çîк міæнарîднîгî сïіврîбітниöтва має 
çначнî вóæчó сôерó çастîсóвання, ви-
çначенó Статóтîм ООН. Відсóтність 
дîгîвîрів ïрî ïравîвó дîïîмîгó міæ 
дерæавами аæ ніяк не мîæе вваæати-
ся ïравîïîрóшенням. Дî тîгî æ ó світі 
немає æîднîї дерæави, яка б мала дî-
гîвîри ïрî ïравîвó дîïîмîгó ç рештîю 
країн світó. Òаким чинîм, є всі ïідста-
ви вваæати, ùî öі дîгîвîри мають ви-
ключнî óтилітарниé õарактер і óклада-
ються ïî мірі неîбõіднîсті та виключнî 
çалеæнî від ïîтîчниõ інтересів дерæав.

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга ó öи-
вільниõ сïраваõ мîæе мати міæнарîд-
нî-ïравîвіé та наöіîнальнî-ïравîвиé 
вимір. Ïереваæна більшість наóкîвиõ 
рîбіт, ïрисвячениõ ïравîвіé дîïîмîçі 
ó öивільниõ сïраваõ ïîв’яçана саме ç 
дîслідæенням ïîрядкó çастîсóвання 
нîрм такиõ дîгîвîрів ó внóтрішньîмó 
ïравîïîрядкó. Саме ç öим ïîв’яçана 
õарактеристика міæнарîднîї ïравîвîї 
дîïîмîги виключнî в якîсті «невід-
дільнîї частини ïравîсóддя» [3]. Міæ 
іншим, міæнарîдна ïравîва дîïîмîга 
ґрóнтóється на міæнарîднîмó ïóбліч-
нî-ïравîвîмó дîгîвîрі. За свîєю ïра-
вîвîю ïрирîдîю дîгîвîри ïрî міæна-
рîднó ïравîвó дîïîмîгó є ïередóсім 
актами міæнарîднîгî ïóблічнîгî ïра-
ва. Їõ óкладають міæ дерæавами, ви-
кîнóють та ïриïиняють çа ïравилами 
міæнарîднîгî ïóблічнîгî ïрава відïî-
віднî дî Віденськîї кîнвенöії ïрî ïра-
вî міæнарîдниõ дîгîвîрів 1969 рîкó. 
Відïîвіднî такі дîгîвîри ствîрюють 
для дерæав міæнарîдні ïóблічнî-ïра-
вîві çîбîв’яçання в інститóöіéніé та 
матеріальнî ïравîвіé сôераõ. Об’єк-
тîм дîгîвîрів ïрî ïравîвó дîïîмîгó 

є, ïередóсім, віднîсини ó çабеçïечен-
ні ïóблічнî-ïравîвîгî інтересó дерæав 
ó сóвереннîмó çабеçïеченні дієвîсті 
власнîгî öивільнîгî çакîнîдавства та 
ïóблічнî-ïравîвиé інтерес міæдерæав-
ниõ «кîрïîраöіé» (інтеграöіéниõ îб’єд-
нань, сîюçів, регіîнальниõ óтвîрень 
тîùî) ó çабеçïеченні ïевниõ сïільниõ 
інтересів ó öивільнî-ïравîвіé сôері.

У öьîмó сенсі мîæна гîвîрити ïрî 
міæнарîднî-ïравîві çîбîв’яçання ç на-
дання ïравîвîї дîïîмîги, ùî мають 
сóтî ïîçитивниé õарактер. Ïредмет 
такиõ дîгîвîрів має ïевні îсîбливîс-
ті. Мîæна такîæ гîвîрити ïрî ïевні 
«стандартиçîвані» óявлення ïрî ïîнят-
тя міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги, сïе-
öиôікó міæнарîднî-ïравîвиõ çîбîв’я-
çань ó öіé сôері тîùî. 

Одним ç наéбільш юридичнî неви-
çначениõ ïитань є саме ïîняття міæ-
нарîднîї ïравîвîї дîïîмîги ó öивіль-
ниõ сïраваõ. Ïî сóті öе є îднîчаснî 
і ïитанням ïредметó такиõ міæнарîд-
ниõ дîгîвîрів. Ðіçні автîри вкладають 
ó öе ïîняття дîсить відмінні óявлення. 
М.М. Бîгóславськиé вваæає, ùî «öель 
всеõ этиõ дîгîвîрîв сîстîит в тîм, 
чтîбы îбесïечить вçаимнîе ïриçнание 
и сîблюдение имóùественныõ и лич-
ныõ ïрав граæдан îднîгî гîсóдарства 
на территîрии дрóгîгî» [1]. О.Г. Ні-
кóльшина ïîв’яçóє міæнарîднó ïравî-
вó дîïîмîгó виключнî çі çдіéсненням 
дерæавîю ôóнкöії ïравîсóддя: «Міæна-
рîдна ïравîва дîïîмîга ó öивільниõ і 
сімеéниõ сïраваõ є сóкóïністю діé кîм-
ïетентниõ наöіîнальниõ îрганів і ïîса-
дîвиõ îсіб îднієї дерæави çі сïрияння 
ó çдіéсненні ïравîсóддя ó öивільниõ і 
сімеéниõ сïраваõ відïîвідним îрганам 
і ïîсадîвим îсîбам іншîї дерæави, ùî 
регламентîвані кîмïлексîм міæнарîд-
ниõ і внóтрішньîдерæавниõ ïравîвиõ 
нîрм» [3]. К.Є. Миõаéленкî наïîлягає, 
ïередóсім, на ïрîöесóальнîмó õарак-
тері міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги: 
«Дерæави надають îдна îдніé дîïîмîгó 
ó öивільниõ, сімеéниõ і кримінальниõ 
сïраваõ шляõîм ïрîведення ïрîöесó-
альниõ діé». Окрім тîгî, він включає дî 
ïîняття ïравîвîї дîïîмîги вçаємне на-
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дання дерæавами «відîмîстеé ïрî чин-
не внóтрішнє çакîнîдавствî, абî ïрî 
таке, ùî бóлî чинним на їõ теритîрії 
та ïрî ïрактикó éîгî çастîсóвання», а 
такîæ óсóнення кîліçіé çакîнîдавства 
стîрін дîгîвîрó [2].

Òака ріçнîманітність ïîглядів на 
сóтність міæнарîднîї ïравîвîї дîïî-
мîги ó öивільниõ сïраваõ є ïевнîю 
мірîю наслідкîм тîгî, ùî самі дîгîвî-
ри ïрî ïравîвó дîïîмîгó не є îднакî-
вими ó їõ рîçóмінні. Ïередóсім, ùîдî 
рîçóміння ïîняття «öивільні сïрави». 
В îдниõ виïадкаõ дîгîвîри сïрямîва-
ні на надання ïравîвîї дîïîмîги сóтî 
ó öивільниõ сïраваõ [7], в іншиõ ùе ó 
шлюбниõ і сімеéниõ [5]. Деякі дîгîвîри 
îõîïлюють надання ïравîвîї дîïîмîги 
ó öивільниõ і кîмерöіéниõ сïраваõ, 
вкаçóючи на öе ó наçві та ó тексті дî-
гîвîрó. [8] Відсóтність ó наçві дîгîвî-
рó çгадки ïрî éîгî рîçïîвсюдæення на 
гîсïîдарські ïравîвіднîсини çаçвичаé 
мîæе бóти кîмïенсîвана текстîм дîгî-
вîрó. І öе є скîріше ïрактикîю, аніæ 
виключенням. Наïриклад, відïîвіднî 
дî Дîгîвîрó міæ СÐСÐ і Ôедератив-
нîю Нарîднîю Ðесïóблікîю Þгîславі-
єю ïрî ïравîвó дîïîмîгó ó öивільниõ, 
сімеéниõ і кримінальниõ сïраваõ «Ïî-
лîæення ïóнктів 1 і 2 öієї статті рîç-
ïîвсюдæóється і на юридичниõ îсіб». 
[6] У деякиõ дîгîвîраõ çамість вислîвó 
«ïравîва дîïîмîга ó öивільниõ сïра-
ваõ» вæивається ïîняття «óгîда <...> 
ç ïитань öивільнîгî ïрîöесó» [12]. 
Ïредмет дîгîвîрó мîæе бóти і вóæчим 
çа çагальне рîçóміння «öивільні сïра-
ви» та îõîïлювати лише ïевне кîлî 
ïитань, наïриклад, міæнарîднî-ïравî-
ва дîïîмîга ó стягненні аліментів [9],  
абî ç îтримання дîкаçів [10].

Отæе, для öілеé рîçóміння ïредме-
тó міæнарîдниõ дîгîвîрів ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó ó öивільниõ сïраваõ ïîняття 
«öивільні сïрави» мîæе мати вóçьке і 
ширîке тлóмачення. Вîнî є ширîким ó 
тîмó сенсі, ùî îõîïлює весь кîмïлекс 
віднîсин ç ïравîвîгî çаõистó маéнî-
виõ та немаéнîвиõ ïрав неçалеæнî від 
видó сóб’єктó, якîмó вîни налеæать. 
Це îçначає, ùî ç тîчки çîрó міæна-

рîднî-ïравîвîгî регóлювання, не має 
çначення відсóтність ïîділó öивільнîгî 
ïрава (ïрîöесó) ó наöіîнальнîмó çакî-
нîдавстві, абî ôактичниé ïîділ öивіль-
нîгî ïрава на сóтî öивільне, а такîæ 
на кîмерöіéне чи гîсïîдарське ïравî 
(ïрîöес). Òîбтî такі міæнарîдні дîгîвî-
ри çаçвичаé мають рîçïîвсюдæóватись 
на всі види öивільниõ ïравîвіднîсин ó 
їõ наéширшîмó рîçóмінні. Òîмó óкра-
їнські сóди як öивільнîї, так і гîсïî-
дарськîї юрисдикöії îднакîвî çастîсî-
вóють öі міæнарîдні дîгîвîри України. 

Інîді дîгîвір містить çîбîв’яçання 
ïрî надання стîрîні дîгîвîрó інôîр-
маöії ç ïитань çакîнîдавства, ïевниõ 
статистичниõ даниõ тîùî. Наïриклад, 
відïîвіднî дî ст. 15 Кîнвенöії СНД 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó 1993 рîкó «Цен-
тральні óстанîви юстиöії Дîгîвірниõ 
Стîрін на ïрîõання надають îдин îд-
нîмó відîмîсті ùîдî діючîгî абî тîгî, 
ùî діяв на їõ теритîріяõ внóтрішньîгî 
çакîнîдавства і ïрî ïрактикó éîгî çа-
стîсóвання óстанîвами юстиöії» [11].

Окремî слід нагîлîсити на міæна-
рîднî-ïравîвиõ çîбîв’яçанняõ дерæа-
ви ç наöіîнальнîї імïлементаöії нîрм 
міæнарîднîгî дîгîвîрó ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó. Ïередóсім öе має віднî-
шення дî тієї категîрії міæнарîдниõ 
дîгîвîрів, ùî сïрямîвані на óніôіка-
öію нîрм наöіîнальнîгî çакîнîдавства 
дерæав-óчасниöь. Òакі дîгîвîри дîсить 
рîçïîвсюдæені і õарактериçóють ін-
терес дî çдіéснення óніôікаöії регіî-
нальнîгî чи óніверсальнîгî õарактерó 
(öя ïрактика не є нîвîю, наïриклад, 
ó 1962 рîöі ïідïисанî óгîдó ïрî ствî-
рення Аôрî-Малагасіéськîгî відîмства 
ïрîмислîвîї власнîсті ùî ïередбачала 
çаïрîвадæення єдиниõ ïравил îõîрî-
ни винаõîдів, реєстраöії тîварниõ çна-
ків та ïрîмислîвиõ çраçків. Òакó самó 
óгîдó ïідïисанî 1978 рîкó грóïîю кî-
лишніõ аôриканськиõ кîлîніé Великîї 
Британії). Хîча самі меõаніçми наöіî-
нальнîї імïлементаöії нîрм міæнарîд-
нîгî дîгîвîрó є ïредметîм внóтрішньîї 
кîмïетенöії дерæави, якість імïлемен-
таöії є ïредметîм міæнарîднî-ïравîвî-
гî інтересó.
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У вóçькîмó рîçóмінні дîгîвîри ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó ó öивільниõ сïра-
ваõ мîæóть бóти ïрив’яçані дî ïев-
нîгî «вóçькîгî» ïредметó ïравîвîгî 
регóлювання, як тî регóлювання міæ-
нарîднîї дîïîмîги в îтриманні дîка-
çів. Саме ïрî öе éдеться, наïриклад, ó 
Кîнвенöії ïрî îтримання çа кîрдîнîм 
дîкаçів ó öивільниõ абî кîмерöіéниõ 
сïраваõ. У такîмó виïадкó кваліôіка-
öія такиõ дîгîвîрів як «дîгîвîрів ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó ó öивільниõ сïраваõ» 
бóде рîдîвîю. Це стîсóється, çîкрема, 
Нью-Йîркськîї Кîнвенöії ïрî виçнання 
é викîнання інîçемниõ арбітраæниõ рі-
шень, ùî ïереваæнî рîçïîвсюдæóється 
на сôерó кîмерöіéнîгî ïрава. Ïри öьî-
мó все-таки çалишається ïрîблематич-
ним віднесення дî дîгîвîрів ïрî ïравî-
вó дîïîмîгó дîгîвîрів, наïриклад, ïрî 
óникнення ïîдвіéнîгî îïîдаткóвання, 
õîча вîни такîæ містять нîрми ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó. 

Окрім тîгî, для рîçóміння сóтнîсті 
міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги слід, 
на нашó дóмкó, рîçріçняти міæнарîд-
нî-ïравîві (ïóблічнî-ïравîві) çîбîв’я-
çання ç надання ïравîвîї дîïîмîги і 
внóтрішньîдерæавні ïравîвіднîсини, 
ùî виникають на ïідставі міæнарîд-
нîгî ïрава – öивільнî-ïрîöесóальні 
ïравîвіднîсини ç ïравîвîї дîïîмîги. 
Отæе, ó ïóблічнî-ïравîвîмó сенсі дî-
гîвîри ïрî ïравîвó дîïîмîгó çîбîв’я-
çóють дерæавó та її îргани вчинити дії, 
ùî ствîрюють ïравîві та îрганіçаöіéні 
óмîви для çдіéснення беçïîсередніõ 
актів ïравîвîї дîïîмîги. Як çаçначає 
М.В. Бóрîменськиé, ïравîва дîïîмî-
га öе, ïередóсім, «îôіöіéна діяльність 
дерæавниõ îрганів, яка çдіéснюєть-
ся на ïідставі міæнарîдниõ дîгîвîрів. 
Виïадки надання міæнарîднîї ïравî-
вîї дîïîмîги беç óкладання дîгîвîрів 
є рідкими і ïîв’яçані ç ïриéняттям 
рішення ùîдî кîнкретнîї сïрави на 
рівні öентральнîгî îрганó викîнавчîї 
влади» [4, с. 226.]. Наïриклад, ó ст. 5 
Кîнвенöії СНД ïрî ïравîвó дîïîмîгó 
1993 рîкó скаçанî: «Ïри викîнанні öієї 
Кîнвенöії кîмïетентні óстанîви юсти-
öії Дîгîвірниõ Стîрін çнîсяться îдин 

ç îдним череç свîї öентральні îргани, 
якùî тільки öією Кîнвенöією не вста-
нîвлениé іншиé ïîрядîк çнîсин» [11]. 
Òаким чинîм, дîгîвір ïîвинен виçначи-
ти кîнтактні дерæавні îргани для сïря-
мóвання çаïитів ïрî надання дîïîмîги 
та їõ îтримання, îргани дерæави, ùî є 
відïîвідальними çа îбмін інôîрмаöією 
ïрî стан çакîнîдавства, тîùî. Òакиé 
дîгîвір ïîвинен ствîрювати ïóбліч-
нî-ïравîві ïідстави діяльнîсті îрганів 
дерæави відïîвіднî дî дîгîвîрó. 

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга ó 
öивільнî-ïрîöесóальнîмó сенсі дîсить 
ріçнîманітна. Наявність ріçниõ сóдî-
виõ юрисдикöіé дîçвîляє гîвîрити ïрî 
міæнарîднó ïравîвó дîïîмîгó ó öивіль-
ниõ, сімеéниõ (там, де є сімеéні сóди) 
сïраваõ, ó гîсïîдарськиõ, арбітраæ-
ниõ, кîмерöіéниõ сïраваõ – де існóють 
такі юрисдикöії. Òака діяльність мîæе 
містити: викîнання ïевниõ дîрóчень 
ïрî çдіéснення îкремиõ ïрîöесóальниõ 
діé (îïитóвання стîрін, третіõ îсіб, 
свідків, ïрîведення ексïертиç, врóчен-
ня дîкóментів, дîслідæення і ïереда-
ча дîкаçів); виклик óчасників ïрîöесó 
(ïîçивача, відïîвідача, свідків, ексïер-
тів) в інîçемнó дерæавó; виçнання і 
викîнання сóдîвиõ рішень ó öивільниõ 
сïраваõ, виçнання і викîнання викî-
навчиõ наïисів.

Міæнарîднî-ïравîва дîïîмîга як 
інôîрмаöіéна діяльність ïîв’яçана ç 
наданням інôîрмаöії ïрî ïравî свîєї 
дерæави, а такîæ ç наданням іншîї ін-
ôîрмаöії на çаïит стîрîни дîгîвîрó. 

На ïідставі викладенîгî мîæна çрî-
бити виснîвîк ïрî те, ùî сóтністю 
міæнарîднîї ïравîвîї дîïîмîги ó öи-
вільниõ сïраваõ є юридичне çакріïлен-
ня складнîгî кîмïлексó міæдерæавниõ 
віднîсин, çа дîïîмîгîю якиõ дерæави 
çабеçïечóють наéбільш ïîвне çдіéс-
нення наöіîнальнîї юрисдикöії ó сôері 
öивільниõ ïравîвіднîсин та дîсягають 
максимальнîгî óникнення кîнôліктó 
юрисдикöіé. Ці міæдерæавні віднîсини 
мають міæнарîднî-ïравîвиé та наöіî-
нальнî-ïравîвиé вимір. 

Міæнарîдна ïравîва дîïîмîга ре-
аліçóється на ïідставі міæнарîдниõ 
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ïóблічнî-ïравîвиõ çîбîв’яçань та 
çначнîю мірîю реаліçóється череç ïó-
блічнî-ïравîві меõаніçми та інститóти 
(інститóт îôіöіéнîгî çаïитó, меõаніçми 
наöіîнальнîї імïлементаöії міæнарîд-
нî-ïравîвиõ нîрм тîùî). В інститóöіî-
нальніé сôері дîгîвîри ïрî міæнарîднó 
ïравîвó дîïîмîгó мîæóть ствîрювати 
сïеöіальні міæнарîдні îргани (сïîсте-
реæні, кîнтрîлюючі, дîрадчі) та виçна-
чати наöіîнальні îргани, ùî óтвîрюють 
скîîрдинîвані внóтрішньîдерæавні 
системи викîнання öиõ дîгîвîрів.

Однîчаснî ó дîгîвîраõ ïрî ïравîвó 
дîïîмîгó містяться é ïриватнî-ïра-
вîві нîрми (наöіîнальнî-ïравîвиé 
вимір). Ïередóсім, öе ïрîöедóри, ùî 
çаïрîвадæóють öі дîгîвîри та çастî-
сóвання такиõ ïрîöедóр відïîвіднî дî 
наöіîнальниõ çакîнів. Окрім тîгî, öе 
ïравîві меõаніçми рîçв’яçання кîліçіé 
öивільниõ юрисдикöіé îкремиõ дерæав. 
Загалîм налічóють декілька наïрямків 
çастîсóвання міæнарîдниõ дîгîвîрів 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó ó öивільнî-ïра-
вîвиõ віднîсинаõ, ùî õарактериçóє 
ïриватнî-ïравîвó складîвó дîгîвîрів 
ïрî ïравîвó дîïîмîгó. 

Відтак, реаліçаöія міæнарîдниõ дî-
гîвîрів ïрî ïравîвó дîïîмîгó ó öи-
вільниõ сïраваõ мîæлива виключнî на 
ґрóнті ïîєднання дîтримання міæна-
рîдниõ ïóблічнî-ïравîвиõ çîбîв’яçань 
çа öими дîгîвîрами та викîнання наöі-
îнальниõ öивільнî-ïравîвиõ ïрîöедóр.

Ключові слова: міæнарîдна ïравî-
ва дîïîмîга, міæнарîдні дîгîвîри ïрî 
ïравîвó дîïîмîгó, ïредмет міæнарîд-
нîгî дîгîвîрó, реаліçаöія міæнарîдниõ 
дîгîвîрів.

У ñòàòò³ ðîçãëÿíóòî ïèòàííÿ 
ïðàâîâîї ïðèðîäè òà ñóòíîñò³ ì³æíà-
ðîäíî-ïðàâîâîї äîïîìîãè ó öèâ³ëüíèх 
ñïðàâàх, ç ÷èì ïîâ’ÿçàíèé çì³ñò ì³æ-
íàðîäíî-ïðàâîâèх çîáîâ’ÿçàíü äåðæàâ 
ó ö³é ñôåð³ òà îñîáëèâîñò³ ðåàë³çàö³é 
çîáîâ’ÿçàíü çà äîãîâîðàìè ïðî ïðàâî-
âó äîïîìîãó. Зíà÷íó óâàãó çâåðíóòî 
íà ïîíÿòòÿ ì³æíàðîäíîї ïðàâîâîї 
äîïîìîãè, ÿê її âèçíà÷åíî ó â³äïîâ³ä-
íèх ì³æíàðîäíèх äîãîâîðàх òà íà 

ì³æíàðîäí³ ïóáë³÷íî-ïðàâîâ³ ìåхàí³ç-
ìè, çà äîïîìîãîю ÿêèх çàáåçïå÷óºòü-
ñÿ ðåàë³çàö³ÿ òàêèх äîãîâîð³â.

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíы âîïðîñы 
ïðàâîâîé ïðèðîäы è ìåæäóíàðîä-
íî-ïðàâîâîé ñóщíîñòè ìåæäóíàðîä-
íîé ïðàâîâîé ïîìîщè ïî ãðàæäàí-
ñêèì äåëàì, ñ ÷åì â êîíå÷íîì ñ÷åòå 
ñâÿçàíî ñîäåðæàíèå ìåæäóíàðîä-
íî-ïðàâîâых îáÿçàòåëüñòâ ãîñó-
äàðñòâ â äàííîé ñôåðå è îñîáåííî-
ñòè ðåàëèçàöèè эòèх îáÿçàòåëüñòâ 
ïî äîãîâîðàì î ïðàâîâîé ïîìîщè. 
Зíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëåíî ïî-
íÿòèю ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîâîé ïî-
ìîщè, êàê åå îïðåäåëÿюò ñîîòâåò-
ñòâóющèå ìåæäóíàðîäíыå äîãîâîðы, 
à òàêæå ìåæäóíàðîäíыì ïóáëè÷-
íî-ïðàâîâыì ìåхàíèçìàì, ïðè ïîìî-
щè êîòîðых îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ òàêèх äîãîâîðîâ.

The article deals with the question 
of the legal nature and essence of in-
ternational legal assistance in civil 
matters, and, by the way, with the con-
tent of international legal obligations 
of States in the given area and imple-
mentations of that obligations. Special 
attention is paid to the concept of in-
ternational legal assistance, as defined 
in the relevant of international treaties 
and international public law mecha-
nisms by which ensured the implemen-
tation of such agreements.
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