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22.10.2014р. господарським судом Одеської області отримано доручення за вх.№2-4675/14 про вручення документів від 30.09.2104р. №А83-1729/2014, згідно якого господарський суд Республіки Крим просить господарський суд Одеської області, згідно з умовами Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993р., вручити АБ „Південний” ухвалу від 30.09.2014р. у справі №А83-1729/2014 та повернути підтвердження щодо її вручення господарському суду  Республіки Крим.  
Дослідивши зміст судового доручення, суд зазначає наступне.
Статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини 1 статті 127 Господарського процесуального кодексу України суди України виконують доручення іноземних судів щодо надання правової допомоги - вручення викликів до суду чи інших документів, допит сторін чи свідків, проведення експертизи чи огляду на місці, вчинення інших процесуальних дій, передані їм у порядку, встановленому міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено, - дипломатичними каналами.
Як вбачається з вказаного судового доручення, останнє вмотивоване положеннями Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах, яку підписано державами - членами СНД 22 січня 1993 року. Верховною Радою України вказана конвенція ратифікована 10 листопада 1994 року.
Зазначена Конвенція підлягає застосуванню у відносинах України з Республікою Білорусь, Азербайджанською Республікою, Республікою Узбекистан, Російською Федерацією, Республікою Казахстан, Республікою Таджикистан, Республікою Вірменія, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Грузією та Туркменістаном.
Разом з тим, згідно до ч.2 ст.21 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" господарський суд Автономної Республіки Крим, печаткою якого скріплено зазначене доручення, відноситься до місцевих господарських судів України, тобто не є іноземним судом у розумінні ст.127 ГПК України та Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах.
При цьому, згідно зі статтею 1 Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", яким  визначено статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації, тимчасово окупована територія України, зокрема сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій, є невід'ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.
З огляду на вищевикладене, доручення від 02.10.2014р., надіслане господарським судом Автономної Республіки Крим (суддя Копилова О.Ю.), повертається без виконання, оскільки чинним законодавством України не передбачено надання правової допомоги між господарськими судами України.

Додаток: судове доручення з додатком на 5 арк. та конверт.






Суддя                                                   С.Ф. Гут






