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ФОРМИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У КРИМІНАЛЬНИХ 

СПРАВАХ 
 

У статті проводиться  дослідження міжнародно-правових форм співробітництва у сфері кримінальних злочинів, 

взаємодії країн на міжнародному рівні, для покарання правопорушників.  

Стаття спрямована на з’ясування особливостей форм та засобів міжнародно-правового співробітництва, та їх 

використання в національному праві. Серед безлічі видів співробітництва, універсальні конвенції та протоколи 

проти тероризму зосереджені на екстрадиції та взаємній правовій допомозі. 

Саме в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України  зазначається про міжнародну правову допомогу, 

що супроводжується проведенням 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.  
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Постановка проблеми: Міжнародне 

співробітництво є дуже важливим для 

підтримки балансу у світі і позитивно впливає 

на розвиток міжнародного суспільства. Але 

разом з позитивними аспектами є і негативні. 

Одним із найбільш негативних наслідків є 

інтернаціоналізація злочинності, тобто 

поширення її типових ознак та проявів у 

країнах та регіонах, для яких вони не були 

характерними. У зв’язку з чим, компетентні 

органи однієї держави все частіше звертаються 

по допомогу до компетентних органів іншої 

держави у ході розслідування злочинів.     

Аналіз останніх досліджень: Питанню 

міжнародного співробітництва в сфері 

кримінальних злочинів присвячено безліч 

публікацій. Чимало науковців вивчають це 

явище, зокрема можна згадати роботу Л.Д. 

Тимченко, В.М. Точиловський, В.В. Фуркало, 

А.Б. Шеварега, В.В. Сердюка та Р.Ш. Бабанли. 

Для написання цієї статті також використовувались 

основні положення міжнародних договорів.  

Мета статті: аналіз та характеристика 

форм та засобів міжнародного співробітництва 

у кримінальних справах, та міжнародно-

правової допомоги.        

Основні результати досліджень: З аналізу 

юридичної практики та доктрини можна 

виділити кілька взаємозалежних форм 

міжнародного співробітництва у кримінальних 

справах: екстрадиція; взаємна правова допомога; 

передача кримінального провадження; 

виконання іноземних вироків; визнання 

іноземних кримінальних вироків; конфіскація 

доходів, одержаних злочинним шляхом; збір та 

обмін інформацією між розвідувальними та 

правоохоронними службами; регіональні та 

субрегіональні правові форуми; доступ до 

правосуддя. З усіх цих видів співробітництва 

універсальні конвенції та протоколи проти 

тероризму зосереджені на екстрадиції та 

взаємній правовій допомозі. 

Екстрадиція - це здача запитуваною 

державою особи, яка перебуває на її території, 

іншій держава, яка запитує, яка шукає особу у 

зв’язку з кримінальним провадженням або з 

метою виконання вже винесеного судового 

рішення. Екстрадиція - найдавніша форма 

міжнародного співробітництва у кримінальних 

справах і визнана ефективним інструментом 

міжнародного співробітництва правоохоронних 

органів. Екстрадиція, як засіб співпраці, що 

безпосередньо впливає на свободу людей, є, 

мабуть, також найскладнішим механізмом і 

тим, що викликає найбільші виклики, зокрема 

між державами з різними юридичними 

традиціями. Те, як відбувається процес 

екстрадиції, регулюється національним 

законодавством запитуваної держави. Таким 

чином, процедура залежить, в більшій або меншій 

мірі, від юридичної традиції кожної країни. Країни 

загального права поділяють схожість у своїх 

процедурах, але вони відрізняються від тих, що 

застосовуються в країнах континентального права. 

Це призводить до багатьох відмінностей 

позитивного права та процесуального права 

кожної країни, відмінностей, які перешкоджають 

ефективній екстрадиції[1. c. 356]. 
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Загалом виділяють наступні етапи екстрадиції: 

1) Попередня фаза: попередній арешт. Сам 

запит на екстрадицію часто надсилається після 

запиту про тимчасовий арешт особи, щоб 

запобігти цій особі скористатися тривалістю 

процесу екстрадиції для ухилення від 

правосуддя. Тимчасовий арешт - це захід 

тримання під вартою, який застосовується 

тимчасово, шляхом застосування договору про 

екстрадицію та /або національного 

законодавства до подання запиту про 

екстрадицію. Це те, що відомо як фаза перед 

екстрадицією. Прохання про тимчасовий арешт 

не слід плутати з проханням про видачу. Це 

документ, який вимагає, щоб особа була 

заарештована до того, як запит про екстрадицію 

буде офіційно поданий, і тому є менш 

вичерпним, ніж запит про видачу. Він є 

підставою для запиту про видачу, але не замінює 

його. Запит на тимчасовий арешт, як правило, 

може бути поданий будь-якими способами, 

забезпечуючи письмову форму або фактично 

рівнозначний запис. У більшості випадків він 

надсилається безпосередньо до компетентних 

органів або через Міжнародну організацію 

кримінальної поліції (далі — Інтерпол)[2, c. 93]. 

2) Дослідження доказів та прийняття 

рішення стосовно екстрадиції. У більшості 

країн світу процедура екстрадиції передбачає 

виконавчу та судову гілки влади. На 

виконавчому рівні вона включає міністерства 

закордонних справ, юстиції та / або внутрішніх 

справ. Таким чином, запит на екстрадицію 

проходить через послідовність офіційних 

рівнів, між якими може бути недостатня 

координація, що може спричинити значні 

затримки. Традиційно запит на видачу 

подається дипломатичними каналами до 

міністерств закордонних справ запитуваної 

держави. Потім запитувана держава вирішує, 

відповідно до свого законодавства, чи всі 

питання, пов’язані з процедурою екстрадиції, 

повинні вирішуватися виконавчою владою або 

передаватися повністю або частково судовій 

владі. З двох органів судовий орган видається 

кращим, ніж виконавчий, для вирішення 

питань, що зачіпають громадянські свободи 

людей. Однак це не завжди так, і деякі уряди 

продовжують визначати питання про видачу 

лише в компетенції виконавчих органів влади, а 

інші країни надають виключну юрисдикцію 

судовим органам. 

3) Передача особи. Після узгодження 

екстрадиції запитувана держава повідомляє 

компетентний орган запитуючої держави з 

метою організації передачі особи. Коли особі 

належить пересуватися територією держави або 

декількох держав, які не є ні запитуваною 

державою, ні державою, що запитує, доцільно, 

щоб держава, яка запитує, організувала транзит, 

щоб уникнути будь-якого ризику загрози 

передачі особи до цієї держави. На практиці, 

наприклад, примусити людину проїхати через 

країну, яка не видає власних громадян та 

постійних мешканців, може поставити під 

загрозу передачу, якщо є ризик, що він чи вона 

може вимагати громадянства там. 

Принцип суверенітету держав забороняє 

суду, який розглядає кримінальну справу, 

здійснювати свої повноваження за межами 

відповідної юрисдикції та збирати докази, що 

стосуються результату самої справи в іноземній 

державі. Тому суд повинен звертатися за 

допомогою до іноземної держави. Отже, взаємна 

правова допомога визначається як механізм, за 

допомогою якого держави співпрацюють одна з 

одною для отримання доказів, необхідних для 

розслідування кримінальної справи та 

переслідування [3, c. 81]. 

Передача кримінального провадження 

передбачена низкою останніх міжнародних 

конвенцій, зокрема Конвенцією Організації 

Об’єднаних Націй про боротьбу проти 

незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин та Конвенцією 

Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності, 

але не універсальними договорами про боротьбу 

з тероризмом, хоча цей факт не обов’язково 

перешкоджає застосовувати даний засіб у 

справах тероризму. Це процедура, згідно з якою 

держава передає кримінальне провадження до 

тієї держави, де знаходяться найсприятливіші 

для вирішення справи умови, яка також 

називається forum conveniens. Суд такої держави 

є тим, до якого найбільш практичною є передача 

провадження в інтересах справедливості, 

наприклад, суд у державі, де відбувся головний 

терористичний акт, або де сконцентрована 

більшість доказів, що дозволяє притягнути до 

відповідальності винних, таким чином це є 

процедурою передачі провадження до суду 

країни, який найбільш ефективно здатний 

розглянути та вирішити справу. Такий суд також 
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може бути в державі, де знаходиться  

підозрюваний, але його не можна видавати, 

оскільки він є громадянином цієї держави. 

Провадження передається на підставі офіційного 

запиту з метою притягнення до кримінальної 

відповідальності, що є актом, за допомогою 

якого компетентні органи держави, що має 

юрисдикцію судити про правопорушення, 

звертаються до іншої держави з метою 

здійснення обвинувачення[1, c. 46]. 

Виконання іноземних вироків та трансфер 

засудженого - це процедура, за допомогою якої 

особа, засуджена на території однієї держави, 

переводиться на територію іншої держави для 

відбування покарання. Це дозволяє полегшити 

соціальну реабілітацію засуджених іноземних 

громадян, дозволяючи їм відбувати покарання 

у своїх країнах. Дана процедура також має 

гуманітарну мету, оскільки він наближає таких 

людей фізично до їхніх сімей у своїх країнах. 

Цей засіб не зазначається в договорах про 

боротьбу з тероризмом, але він передбачений 

Конвенцією Організації Об’єднаних Націй 

проти транснаціональної організованої 

злочинності та Конвенцією Організації 

Об’єднаних Націй проти корупції.  

Конфіскація доходів, одержаних злочинним 

шляхом. У юридичній доктрині вважається, що 

взаємна правова допомога відрізняється від 

міжнародної співпраці у питаннях конфіскації. У 

деяких країнах конфіскація є кримінальним 

покаранням; отже, співпраця в цій галузі також 

підпадає під сферу виконання іноземних 

кримінальних рішень. Конфіскація також 

визначена Конвенцією Організації Об’єднаних 

Націй про боротьбу проти незаконного обігу 

наркотичних засобів і психотропних речовин, 

Конвенцією Організації Об’єднаних Націй 

проти транснаціональної організованої 

злочинності та Конвенцією Організації 

Об&’єднаних Націй проти корупції. як 

«постійне позбавлення майна за наказом суду чи 

іншого компетентного органу». Даний засіб 

також передбачений численними інструментами 

міжнародного права стосовно протидії 

фінансуванню тероризму. Таким чином, 

держава, яка отримує запит про конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом, на своїй 

території передає цей запит її компетентним 

органам, щоб ці органи виконали рішення суду 

запитуючої держави про конфіскацію, або про їх 

направлення до суду запитуваної держави для 

прийняття рішення, а згодом виконання цього 

рішення[5, c. 184]. 

Регіональні та субрегіональні судові 

механізми. Більшість країн є членами 

регіональних та субрегіональних організацій, які 

працюють у сферах кримінального судочинства 

та, зокрема, міжнародного співробітництва у 

кримінальних справах. Ці організації - 

наприклад, Рада Європи, Організація 

американських держав та Економічне 

співтовариство країн Західної Африки - 

підтримали підготовку конвенцій про 

регіональне співробітництво у кримінальних 

справах, які надають практичним працівникам 

регіону інструменти для співпраці. Деякі країни 

створили регіональні платформи для правового 

співробітництва, наприклад, Комісія в 

Індійському океані створила платформу 

«Справедливість», яка містить координатори, 

що відповідають за процедуру екстрадиції та 

взаємодопомоги держав-членів. Інші пішли далі, 

створивши конкретні судові механізми такої 

співпраці. Одним із таких механізмів є ордер ЄС 

на арешт[4, 84]. 

Висновки та пропозиції: Співпраця у 

кримінальних справах здійснюється також на 

міжнародному рівні в контексті доступу до 

правосуддя. Багато країн уклали угоди про 

надання одна одній доступу до їхніх систем 

правосуддя. Це означає, що громадяни кожної 

з цих країн мають право порушити 

кримінальну справу в судах будь-якої країни, з 

якою їх країна уклала таку угоду, та мають 

право на правову допомогу, наскільки така 

допомога передбачена і є в наявності. Крім 

того, адвокати кожної з цих країн мають право 

подавати справи до судів будь-якої країни, з 

якою їх країна підписала таку угоду. У 

більшості випадків така співпраця передбачена 

угодами про правове співробітництво, 

укладеними між відповідними країнами. 

Однак вона може бути надана і поза 

рамками таких угод на основі угод між 

адвокатськими асоціаціями. 
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FORMS OF INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL CASES. 

The article investigates international legal forms of cooperation in the sphere of criminal offenses, interaction of countries at 

the international level, for punishment of offenders. 

The article is aimed at clarifying the features of the forms and means of international legal cooperation and their use in 

national law. Among the many types of cooperation, universal conventions and protocols against terrorism focus on 

extradition and mutual legal assistance. 

It is the current Criminal Procedure Code of Ukraine that refers to international legal assistance, accompanied by the 

carrying out by the competent authorities of one state of the procedural steps necessary for the pre-trial investigation, trial or 

enforcement of a sentence adopted by a court of another state or an international judicial institution. 

Keywords. Extradition, arrest, criminal cases, international cooperation, crimes, criminal proceedings. 
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ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ. 

В статье проводится исследование международно-правовых форм сотрудничества в сфере уголовных 

преступлений, взаимодействия стран на международном уровне, для наказания правонарушителей. 

Статья направлена на выяснение особенностей форм и средств международно-правового сотрудничества, и их 

использование в национальном праве. Среди множества видов сотрудничества, универсальные конвенции и 

протоколы против терроризма сосредоточены на экстрадиции и взаимной правовой помощи. 

Именно в действующем Уголовном процессуальном кодексе Украины отмечается о международной правовой 

помощи, сопровождается проведением компетентными органами одного государства процессуальных действий, 

выполнение которых необходимо для досудебного расследования, судебного разбирательства или для исполнения 

приговора, вынесенного судом другого государства или международным судебным учреждением. 

Ключевые слова. Экстрадиция, арест, уголовные дела, международное сотрудничество, преступления, уголовное 

производство. 
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