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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 

 

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України [1] закріпив 

інститут міжнародного співробітництва в сфері кримінального 

судочинства. Це позитивне і необхідне на сучасному етапі явище, 

оскільки вказаний інститут визначає підґрунтя для міжнародного 

співробітництва у сфері протидії злочинності. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 

полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної 

правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих 

процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального 

переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. 

Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у 

Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження 

(про це зазначено у ст. 542 КПК). 

У випадках, коли обвинувачений чи засуджений у кримінальному 

провадженні, порушеному на території однієї держави, переховується на 

території іншої держави або, коли свідки чи інші учасники 

кримінального судочинства, чи певні документи, що мають значення для 

справи, знаходяться не на території держави на якій розслідується або 

розглядається кримінальне провадження з метою виконання завдань 

кримінального процесу, держави звертаються одна до одної за 

допомогою про розшук обвинуваченого або підозрюваного, його 

затримання або взяття під варту, а також про його видачу з метою 

залучення до кримінальної відповідальності та про вчинення слідчих чи 

інших процесуальних дій, без яких неможливі досудове розслідування, 

судовий розгляд або виконання вироку суду. 

На нашу думку, це забезпечує принцип рівності всіх перед законом, 

адже людина, яка вчинила злочин, тим самим порушила закон і за це 

понесе відповідальність. Призначаючи покарання суд зобов’язаний 

дослідити всі матеріали кримінального провадження, а також 

дотримуватись принципу індивідуалізації кримінальної відповідальності, 

який вимагає, щоб кримінальна відповідальність і призначення 

покарання були максимально конкретизовані, індивідуалізовані, 

виходячи із конкретних обставин вчиненого злочину з урахуванням 

особи винного. Саме тому міжнародна співпраця є важливою складовою 
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об’єктивності кримінального провадження, тому що зі спрощенням 

процедури перетину кордону злочинець може переховувати певні 

матеріали кримінальної справи і докази на території іншої країни. 

Правовою підставою для міжнародного співробітництва України є 

двосторонні та багатосторонні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Міжнародні 

договори можуть стосуватись як питань протидії певним різновидам 

злочинів, які мають транснаціональний характер (торгівля людьми, 

легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом), та можуть 

стосуватись особливостей певних різновидів міжнародної правової 

допомоги (перейняття кримінального провадження). Крім того, існують 

загальні конвенції, спрямовані на регулювання основних аспектів 

надання правової допомоги. Деталізація цих аспектів у національному 

законодавстві сприяє належному виконанню Україною її міжнародних 

зобов’язань [2, с. 113]. 

Держави надають міжнародну правову допомогу під час 

кримінального провадження у рамках міжнародного співробітництва. 

В Кримінальному процесуальному кодексі України від 13.04.2012 р., 

міжнародна правова допомога визначається як проведення компетентними 

органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для 

досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, 

ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою. 

Главою 43 «Міжнародна правова допомога при проведенні 

процесуальних дій» Кримінального процесуального кодексу України 

детально регламентований порядок надання міжнародної правової 

допомоги. 

Таким чином, зважаючи на вищевказане, можна зазначити, що порядок 

міжнародного співробітництва досить чітко визначений у міжнародних 

договорах та у чинному українському законодавстві. Але у зв’язку з 

активним поширенням міжнародних злочинів у світі неможливо 

передбачити абсолютно всі прояви злочинності та суспільно негативні 

наслідки, що настануть. Саме тому необхідні зміни у законодавстві, які 

максимально допоможуть запобігти злочинним посяганням у майбутньому. 
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