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та коНСульСькиx уСтаНоВ Під чаС кРиміНальНого ПРоВаджеННя: 

НоРматиВНо-ПРаВоВий аСПект
анотація. У статті розглянуто деякі універсальні міжнародні договори, які визначають повноваження 
дипломатичних представництв і консульських установ під час кримінального провадження. Проаналі-
зовано положення Віденської конвенції про консульські зносини. Розглянута доцільність внесення змін 
в національне законодавство щодо надання процесуального статусу дипломатичним представництвам 
та консульським установам під час кримінального провадження. Проаналізовано систематизацію норм 
міжнародного права та підвищення ефективності правової регламентації здійснення кримінального про-
вадження у дипломатичному та консульському праві через усунення суперечностей та прогалин. Визна-
чили особливості правового регулювання здійснення кримінального провадження за участю дипломатич-
них представництв і консульських установ.
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powerS of dipLomatic miSSioNS aNd coNSuLar officeS duriNg  
crimiNaL proceediNgS: reguLatory aSpectS

Summary. The article deals with some universal international treaties that define powers of diplomatic missions 
and consular offices in criminal proceedings. Provisions of the Vienna Convention “On Consular Relations” are 
analyzed. The expediency of introducing amendments to the national legislation on granting procedural status 
to diplomatic missions and consular offices during criminal proceedings is considered. The article analyzes the 
systematization of the norms of international law and increasing the efficiency of legal regulation of criminal 
proceedings in diplomatic and consular law by eliminating contradictions and gaps. The specifics of the legal 
regulation of criminal proceedings involving diplomatic missions and consular offices are identified. All points 
considered, it is concluded that the legal regulation of international relations in the field of criminal proceedings 
is carried out by a number of universal and regional international treaties. Powers of diplomatic missions and 
consular offices are reflected in many bilateral consular treaties, treaties on legal assistance in criminal cases, 
and in the national legislation of the accrediting state and the state of residence. The Vienna Conventions of 
1961 and 1963, and most international treaties, contain provisions that procedural actions are carried out in 
accordance with the international treaties in force and, in the absence of such treaties, in any other order which 
doesn`t contrary to the legislation of the state of residence. Powers of diplomatic missions and consular offices 
in criminal proceedings also are determined by the national legislation of the States. The legislation of Ukraine 
contains such documents like the Criminal Procedure Code of Ukraine, the Consular Statute of Ukraine, the Pro-
visions on Diplomatic Missions of Ukraine Abroad, the Provisions on Diplomatic Missions and Consular Offices 
of Foreign States in Ukraine. Despite the stable and inclusive cooperation of states in the field of international 
criminal justice, one cannot speak of the perfection of the development of norms governing the execution of pro-
cedural actions in criminal proceedings by diplomatic missions and consular offices.
Keywords: diplomatic missions, consular offices, international treaties, criminal proceedings, powers.

Постановка проблеми. Генезис інституту 
міжнародної правової допомоги під час 

кримінального провадження свідчить про те, що 
його сучасне нормативне регулювання в міжна-
родному праві є результатом консолідації зусиль 
багатьох держав щодо боротьби зі злочинністю, 
усвідомлення ступеня небезпечності цього соці-
ального явища на міжнародному рівні і необхід-
ності вжиття швидких та радикальних заходів 
для протидії йому. На сьогоднішній день низка 
міжнародних договорів регламентує різні види 
міжнародної правової допомоги, які з урахуван-
ням потреб правозастосовної практики у сфері 
боротьби із сучасними формами злочинності до-
зволяють здійснювати ефективне співробітни-
цтво. Незважаючи на стабільну і всеохоплюючу 
співпрацю держав у галузі міжнародного кри-
мінального правосуддя, не можна говорити про 

довершеність розроблення норм, що регламенту-
ють виконання процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні дипломатичними представ-
ництвами і консульськими установами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Щодо різних аспектів вказаної теми свою пози-
цію висловили чимало таких вітчизняних та за-
кордонних вчених, як В.Г. Буткевич, Б.І. Гуме-
нюк, В.Н. Денисов, Ю.Г. Дьомін, В.О. Зорін, 
Д.Б. Левін, І.І. Лукашук, К.К. Сандровський, 
Г.І. Тункін, М.О. Баймуратов, С.В. Давиденко 
та інших, на сьогодні відсутні системні та ґрун-
товні публікації з досліджуваної проблематики 
у фахових виданнях.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Відсутність чіткої правової 
регламентації механізму здійснення кримінально-
го провадження в дипломатичному і консульсько-
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му праві, існування широкого кола суперечливих 
та не врегульованих правовими нормами питань, 
відсутність комплексного фундаментального до-
слідження у цій сфері зумовили актуальність 
теми роботи. Важливість цього дослідження під-
креслюється зростаючим тяжінням до вирішення 
питань між суб'єктами міжнародного права лише 
дипломатичними шляхами; наявністю прогалин 
в законодавстві, яке регулює міжнародні кримі-
нально-правові відносини, а за деяких обставин 
стає перепоною на шляху реалізації законних прав 
суб'єктами дипломатичного і консульського права; 
потребою у відповідності між національним зако-
нодавством України, що регулює ці міжнародні 
відносини, з міжнародним правом.

мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначення особливостей правового регулю-
вання здійснення кримінального провадження 
за участю дипломатичних представництв і кон-
сульських установ, розгляд їх повноважень від-
повідно до універсальних та регіональних між-
народних актів, а також систематизація норм 
міжнародного права та підвищення ефективнос-
ті правової регламентації здійснення криміналь-
ного провадження у дипломатичному та кон-
сульському праві через усунення суперечностей 
та прогалин.

Виклад основного матеріалу. Криміналь-
не провадження в дипломатичному і консуль-
ському праві має свої особливості, які стосують-
ся питань правового регулювання. Визначення 
поняття правового регулювання було розкрито 
багатьма вченими. На думку Ваньчука І.Д., пра-
вове регулювання – це специфічна система нор-
мативного впливу на суспільно значущі, свідомо-
вольові, повторні та стійкі суспільні відносини 
з метою їх упорядкування, яка реалізується через 
визначення базових складників зазначених від-
носин з використанням спеціальних юридичних 
засобів [1, с. 10]. Демків Р.Я. визначає правове 
регулювання як юридичне явище (нормативно-
юридичне регулювання), яке поєднує систему дій 
та операцій, що здійснюються органами держав-
ної влади у встановлених процесуальних формах 
за допомогою певних методів та з використанням 
юридичних засобів, спрямованих на встановлен-
ня і реалізацію певних моделей суспільного роз-
витку [2, с. 22]. Отже, можна тлумачити правове 
регулювання міжнародних відносин як систему 
нормативного впливу на міжнародні відносини 
з метою їх упорядкування. Ця мета забезпечуєть-
ся юридичними засобами.

Основне навантаження щодо правового ре-
гулювання міжнародних відносин у сфері кри-
мінального провадження беруть на себе міжна-
родні норми, які закріплюються у міжнародних 
договорах (як універсальних, так і регіональ-
них), їх важливість зумовлюється великою кіль-
кістю міжнародних документів, у яких норми по-
єднуються за предметною ознакою.

До міжнародних правових відносин у сфері 
кримінального провадження часто залучаються 
такі інститути, як дипломатичні представництва 
(посольства або місії) й консульські установи 
(генеральні консульства, консульства, віце-кон-
сульства або консульські агентства). Тому по-
вноваження дипломатичних представництв 
і консульських установ у сфері кримінального 

провадження є важливим аспектом, що потребує 
детального розгляду.

Розглянемо деякі універсальні міжнародні 
договори, які визначають повноваження дипло-
матичних представництв і консульських уста-
нов. Так, Віденська конвенція про дипломатичні 
зносини 1961 року та Віденська конвенція про 
консульські зносини 1963 року не конкретизують 
повноваження дипломатичних представництв 
та консульських установ у сфері кримінального 
провадження, вони взагалі не повно розкривають 
повноваження зазначених державних органів. 
Загальну картину про повноваження диплома-
тичних представництв та консульських установ 
можемо побачити лише завдяки функціям, які 
закріплені у ст. З Віденської конвенції про ди-
пломатичні зносини [3] та ст. 5 Віденської кон-
венції про консульські зносини [4]. З огляду на 
зміст цих статей можна допустити, що повнова-
женнями дипломатичних представництв у сфері 
кримінального провадження є представництво 
акредитуючої держави у державі перебування 
(в правоохоронних, судових та інших органах дер-
жави перебування); захист в державі перебуван-
ня інтересів акредитуючої держави і її громадян 
(захист зазначених інтересів під час досудового 
розслідування та в судовому порядку); з'ясування 
всіма законними засобами умов і подій у державі 
перебування і повідомлення про них уряду акре-
дитуючої держави під час кримінального прова-
дження, у ході якого з'ясовуються обставини вчи-
неного кримінального правопорушення [3].

На основі регламентованих функцій до повно-
важень консульських установ у сфері криміналь-
ного провадження можна віднести такі: захист 
у державі перебування інтересів акредитуючої 
держави і її фізичних і юридичних осіб (захист 
зазначених інтересів у кримінальному прова-
дженні); надання допомоги та сприяння фізич-
ним і юридичним особам акредитуючої держави 
(допомоги у сфері кримінального провадження); 
охорона інтересів неповнолітніх та інших осіб, що 
не мають повної дієздатності, які є громадянами 
акредитуючої держави, щодо встановлення над 
такими особами опіки чи піклування (охорона ін-
тересів неповнолітніх та інших осіб у криміналь-
ному провадженні); здійснення представництва 
або забезпечення належного представництва 
громадян акредитуючої держави в судових уста-
новах держави перебування з метою отримання 
розпоряджень про попередні заходи, що захища-
ють права й інтереси цих громадян, якщо з яки-
хось причин такі громадяни не можуть своєчасно 
здійснювати захист своїх прав та інтересів; пере-
дача судових документів або виконання судових 
доручень щодо отримання показань для судів 
акредитуючої держави; надання допомоги мор-
ським суднам і літакам, їхнім екіпажам, розслі-
дування будь-яких подій, що трапилися в дорозі 
(надання допомоги та розслідування у сфері кри-
мінального провадження) [4].

Аналізуючи положення Віденської конвен-
ції про консульські зносини, окремо можна виді-
лити такі повноваження консульських установ 
у сфері кримінального провадження: можливість 
відвідування консульськими посадовими осо-
бами громадян акредитуючої держави, які пе-
ребувають у в'язниці, під вартою або є затрима-
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ними, для бесіди з ними (ч. 1 ст. 36); можливість 
листування консульськими посадовими особами 
з громадянами акредитуючої держави, які пере-
бувають у в'язниці, під вартою або є затриманими  
(ч. 1 ст. 36); можливість вжиття заходів консуль-
ськими посадовими особами з забезпечення пред-
ставництва громадян акредитуючої держави, які 
перебувають у в'язниці, під вартою або є затрима-
ними (ч. 1 ст. 36); можливість відвідання консуль-
ськими посадовими особами громадян акредитую-
чої держави, які перебувають у в'язниці, під вартою 
або є затриманими, в їх окрузі на виконання судо-
вого рішення (ч. 1 ст. 36); можливість звернення 
консульських посадових осіб під час виконання 
своїх функцій до компетентних місцевих органів 
свого консульського округу або до компетентних 
місцевих органів своєї держави перебування (зо-
крема щодо питань, які пов'язані з кримінальним 
провадженням) (ст. 38) [4].

Повноваження дипломатичних представ-
ництв і консульських установ у сфері криміналь-
ного провадження також регламентує Конвен-
ція про правову допомогу і правові відносини 
у цивільних, сімейних і кримінальних справах 
1993 року. Наприклад, відповідно до ст. 12 цієї 
Конвенції договірні сторони мають право вру-
чати документи власним громадянам через свої 
дипломатичні представництва або консульські 
установи та мають право за дорученням своїх 
компетентних органів допитувати власних гро-
мадян через свої дипломатичні представництва 
або консульські установи [5].

Віденські конвенції 1961 р. та 1963 р. та біль-
шість міжнародних договорів містять відсильні 
положення про те, що виконання доручень та ін-
ших процесуальних дій здійснюється відповідно 
до чинних міжнародних договорів, а за відсут-
ності таких договорів – у будь-якому іншому по-
рядку, що не суперечить законодавству держави 
перебування. Що стосується регіональних міжна-
родних договорів, які визначають повноваження 
дипломатичних представництв та консульських 
установ, то ними є, наприклад, Хартія основних 
прав Європейського Союзу 2000 року [6] та До-
говір про заснування Європейської Спільноти 
1957 року [7], які регламентують дипломатич-
ний та консульський захист, чим зумовлюють 
наявність повноважень у дипломатичних пред-
ставництв та консульських установ щодо захис-
ту прав та інтересів громадянина Європейського 
Союзу, зокрема захист прав та інтересів у сфе-
рі кримінального провадження. Повноваження 
дипломатичних представництв та консульських 
установ також визначає Рішення 95/553/ ЄС 
Ради Європейського Союзу стосовно захисту гро-
мадян Європейського Союзу дипломатичними 
та консульськими представництвами. Відповід-
но до цього Рішення кожний громадянин Євро-
пейського Союзу має право на дипломатичний 
та консульський захист. Такий захист включає 
допомогу у разі смерті, допомогу у разі серйозної 
аварії або важкої хвороби, допомогу у разі аре-
шту або затримання, надання допомоги жертвам 
насильницьких злочинів тощо [8]. Отже, зазна-
чене рішення регламентує повноваження дипло-
матичних представництв та консульських уста-
нов у частині захисту громадян Європейського 
Союзу у разі арешту чи затримання та допомоги 

постраждалим громадянам Європейського Со-
юзу від насильницьких злочинів.

Зелена книга Європейської Комісії від 19 лю-
того 2003 року про процедурні гарантії для під-
озрюваних і відповідачів у кримінальних спра-
вах в усьому ЄС визначає такі повноваження 
дипломатичних представництв та консульських 
установ у сфері кримінального провадження: 
можливість вільно спілкуватися з громадяна-
ми акредитуючої держави і мати до них доступ, 
можливість відвідування затриманих громадян 
акредитуючої держави, надання допомоги гро-
мадянам акредитуючої держави, які стали жерт-
вами злочинів тощо [9].

Повноваження дипломатичних представ-
ництв та консульських установ відображено 
також у багатьох двосторонніх консульських 
договорах і договорах про правову допомогу у кри-
мінальних справах. Наприклад, повноваження 
договірних сторін щодо вручення документів 
і допиту власних громадян через свої диплома-
тичні представництва або консульські установи 
передбачені у ст.ст. 8 та 11 договору між Украї-
ною і Литовською Республікою про правову допо-
могу та правові відносини у цивільних, сімейних 
і кримінальних справах від 7 липня 1993 року 
[10]; між Україною і Республікою Грузія від 
9 січня 1995 року [11]; Україною і Монголією від 
27 червня 1995 року [12]. Закріплені в них нор-
ми, як правило, зведені до таких положень: обсяг 
правової допомоги, яку дипломатичні або кон-
сульські посадові особи мають право надавати 
компетентним органам акредитуючої держави, 
обмежується проведенням допитів (отриманням 
пояснень) і передачею (врученням) документів; 
особи, щодо яких проводяться процесуальні дії, 
повинні бути громадянами акредитуючої дер-
жави; відсутні обмеження щодо процесуального 
статусу таких громадян і адресатів документів; 
процесуальні дії, зокрема вручення документів, 
здійснюються добровільно, оскільки забороня-
ється застосування засобів примусу або погрози.

Повноваження дипломатичних представництв 
та консульських установ у рамках кримінального 
провадження визначаються також національним 
законодавством держав. В Україні – Криміналь-
ним процесуальним кодексом України [13], Кон-
сульським статутом України [14], Положенням 
про дипломатичне представництво України за 
кордоном [15], Положенням про дипломатичні 
представництва та консульські установи інозем-
них держав в Україні [16] тощо.

Кримінальним процесуальним кодексом 
України визначається, що дипломатичні пред-
ставництва та консульські установи наділені та-
кими повноваженнями у сфері кримінального 
провадження, як проведення необхідних проце-
суальних дій після того, як із заяви, повідомлен-
ня, самостійного виявлення або з іншого джере-
ла стали відомі обставини, що можуть свідчити 
про вчинення кримінального правопорушення 
на території дипломатичного представництва, 
консульської установи України (ч. 1 ст. 520 Кри-
мінального процесуального кодексу України); за-
стосування заходів забезпечення кримінального 
провадження у вигляді тимчасового вилучення 
майна, здійснення законного затримання особи 
(п. 1 ч. 2 ст. 520 Кримінального процесуального 



«Young Scientist» • № 4 (80) • April, 2020

Ю
РИ

Д
И

Ч
Н

І 
Н

а
у

к
И

443
кодексу України); проведення слідчих (розшуко-
вих) дій у вигляді обшуку житла чи іншого майна 
особи і особистого обшуку без ухвали суду, огляду 
місця вчинення кримінального правопорушення 
(п. 2 ч. 2 ст. 520 Кримінального процесуального 
кодексу України); затримання особи та надан-
ня їй доступу до отримання правової допомоги  
(ч. 1 ст. 522 Кримінального процесуального кодек-
су України); забезпечення доставлення затрима-
ної особи до підрозділу органу державної влади 
на території України, уповноваженого на триман-
ня затриманих осіб, і повідомлення про факт за-
конного затримання слідчому органу досудового 
розслідування за місцем проведення досудового 
розслідування в Україні (ч. 2 ст. 522 КПК Укра-
їни); вручення повісток про виклик особи, яка 
проживає за кордоном (ч. 1 ст. 135 КПК України); 
отримання на добровільній основі пояснень, ре-
чей, документів від громадян держави, яку вони 
представляють, а також вручення документів та-
ким особам (ч. 1 ст. 547 КПК України) [13].

Варто зазначити, що у ст. 547 КПК України 
дії дипломатичних представництв та консуль-
ських установ щодо отримання пояснень, ре-
чей, документів від громадян держави, яку вони 
представляють, а також вручення документів 
таким особам визначено як процесуальні дії. 
Посадові особи дипломатичних представництв 
або консульських установ, у наведених вище ви-

падках, відповідно до Кримінального процесу-
ального кодексу України не мають вираженого 
процесуального статусу учасника кримінального 
провадження і не здійснюють кримінальну про-
цесуальну функцію, а радше – допоміжну, з іні-
ціативи уповноважених на те органів чи осіб, що 
суперечить загалом статусу органів та осіб, які 
уповноважені вчиняти процесуальні дії у кри-
мінальному провадженні, тому доцільно внести 
зміни в національне законодавство щодо набут-
тя процесуального статусу дипломатичних пред-
ставництв та консульських установ.

Висновки. Підводячи підсумок, наголосимо, 
що правове регулювання міжнародних відносин 
у сфері кримінального провадження здійснюєть-
ся низкою універсальних та регіональних міжна-
родних договорів. Повноваження дипломатичних 
представництв та консульських установ відображе-
ні у багатьох двосторонніх консульських договорах, 
договорах про правову допомогу у кримінальних 
справах, а також у національному законодавстві 
акредитуючої держави та держави перебування. 
Віденські конвенції 1961 р. та 1963 р. і більшість 
міжнародних договорів містять відсильні поло-
ження про те, що вчинення процесуальних дій 
здійснюється відповідно до чинних міжнародних 
договорів, а за відсутності таких договорів – у будь-
якому іншому порядку, що не суперечить законо-
давству держави перебування. 
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