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У сучасних умовах значення самостійного інституту взаємної правової
допомоги по кримінальних справах зростає і ставить задачу удосконалювання форм
співробітництва, методів взаємної правової допомоги в сфері кримінального
правосуддя[1, 92-95]. Практика показує, що взаємна правова допомога по
кримінальних справах не має однаковості і вимагає глибокого вивчення з метою
теоретичної

розробки

основ

застосування

міжнародно-правових

норм

у

кримінальному процесі України.
В даний час кримінальний процес України активно взаємодіє з іноземним
кримінальним процесом з істотними розходженнями в процесуальній формі,
особливостях проведення процесуально-слідчих дій, критеріях допустимості
доказів. Однак ця обставина не знайшла свого відображення ні в кримінальнопроцесуальному праві, ні в нових договорах, що укладаються в останній час
Україною, про взаємну правову допомогу по кримінальних справах. Національне
кримінально-процесуальне законодавство не містить яких-небудь механізмів
регулювання по проблемі застосування іноземного законодавства на своїй території.
Діючий КПК не передбачає процесуального порядку реалізації багатьох положень,
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зазначених у міжнародних договорах, що істотно ускладнить їхнє процесуальне
виконання на практиці, вибір і застосування відповідної норми.
Про перспективність розгляду питань застосування іноземного законодавства
в національному кримінальному процесі, говорить той факт, що саме останнім
часом стали з'являтися перші комплексні монографічні дослідження теоретичних і
практичних проблем застосування норм міжнародного права в національному
кримінальному процесі, правовому регулюванню нових форм взаємної правової
допомоги по кримінальних справах у вітчизняному законодавстві і перспективам
розвитку (В.М. Волженкина, В.В. Милинчук, Н.И. Маришева, О.Г. Волеводз, Н.І.
Пашковський). Ці роботи дозволили нам використовувати ряд важливих базових
положень по розглянутій проблемі.
Необхідність застосування іноземного кримінально-процесуального права в
провадженні по кримінальних справах може виникнути при необхідності допиту
свідка, потерпілого, експерта й інших учасників кримінального процесу, що
знаходяться за рубежем.
Довгий час було загальновизнаним, що кримінально-процесуальне право має
строго територіальну сферу дії. Усього 30 років тому, у 1969 р. відповідне
положення було сформульовано в рішенні Римського апеляційного суду у наступної
редакції: суд не вправі проводити допит осіб, що знаходяться на території іншої
держави, навіть при згоді останнього, оскільки це з'явиться порушенням права Італії
і суверенітету іноземної держави[2, 262].
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Проте, у розглянутій області під впливом потреб співробітництва в боротьбі зі
злочинністю відбулися помітні зміни. По взаємній згоді держав норми кримінальнопроцесуального права одного з них застосовуються в сфері юрисдикції іншого.
Застосування іноземного кримінально-процесуального права здійснюється в
рамках національного законодавства і міжнародних зобов'язань держав. Більшість
багатобічних і двосторонніх угод про правову допомогу по кримінальних справах
містить загальне правило, відповідно до якого, при виконанні доручення про
надання правової допомоги запитувана сторона застосовує законодавство своєї
країни; на прохання запитуючої сторони вона може застосувати і процесуальні
норми запитуючої Договірної Сторони, якщо тільки вони не суперечать
законодавству запитуваної Договірної Сторони. Виділена курсивом застереження,
фактично зводить нанівець можливість застосування законодавства іноземної
держави при виконанні міжнародних доручень про правову допомогу.
Кримінально-процесуальний закон запитуючої держави не може відповідати
законові запитуваної. Договори про взаємну правову допомогу по кримінальних
справах не допускають переваги іноземного кримінально-процесуального права над
внутрішньодержавним. Загальним правилом є застосування при виконанні доручень
законодавства запитуваної держави, останнє і визначає обсяг співробітництва. При
цьому доручення може стосуватися тільки виконання прийнятого запитуючою
стороною рішення, але ніяк не прийняття самого процесуального рішення.
Запитуюча сторона може просити про застосування її кримінально-процесуального
закону при виконанні її доручення про провадження процесуально-слідчих дій,
якщо процесуальні норми цієї країни не суперечать кримінально-процесуальному
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законові запитуваної держави. Необхідно відзначити, що мова йде про застосування
кримінально-процесуального закону, що не тотожно його дії. Закон може не діяти на
території України, але може бути застосований при наданні взаємної правової
допомоги. Так само як і навпаки.
Необхідність взаємного застосування закону договірними сторонами на своїх
територіях складає зміст взаємної правової допомоги при розслідуванні і розгляді
кримінальних справ. У таких випадках кожна зі сторін йде на взаємні поступки,
поступається незначною частиною суверенітету й у рамках міжнародного договору
допускає застосування на своїй території, але не дії, іноземного кримінальнопроцесуального закону. Таким чином, ми маємо справу з правилами про
екстратериторіального

застосування

кримінально-процесуального

права,

із

правилами застосування однією державою законодавства іншої держави в сфері
своєї територіальної юрисдикції.
Тенденція до співробітництва органів кримінальної юстиції різних держав у
боротьбі зі злочинністю неминуче спричиняє і розширення єкстратериторіальної дії
кримінально-процесуального права. Співробітництво здійснюється за згодою, на
основі взаємності і поваги законів один одного. Отримані на прохання запитуючої
сторони з застосуванням іноземного кримінально-процесуального закону зведення
про факти повинні визнаватися доказами судом цієї країни й одержати оцінку
припустимих. Саме в цьому контексті можна говорити про застосування іноземного
кримінально-процесуального права в національному кримінальному судочинстві.
Концепція застосування іноземних кримінально-процесуальних норм у
процесі надання взаємної правової допомоги по кримінальних справах повинна бути
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не тільки позначена в національній правовій системі, але і регламентована
законодавчо. Застосування іноземного закону при провадженні по кримінальній
справі повинне бути регламентовано КПК, статті якого про докази необхідно
доповнити пунктом наступного змісту: “Зведення про факти, установлені на
території

іноземної

держави

з

застосуванням

кримінально-процесуального

законодавства країни, що виконує доручення України на основі договору про
взаємну правову допомогу, визнаються доказами нарівні з отриманими з
застосуванням кримінально-процесуального законодавства України”.
Потреби практичної діяльності органів дізнання, досудового слідства,
прокуратури і судів при розслідуванні і розгляді кримінальних справ про злочини
транснаціонального характеру ставлять задачу розробити спрощений порядок
співробітництва і ввести прямі контакти між компетентними органами України й
інших держав, ужити заходів по удосконалюванню надання правової допомоги по
кримінальних справах.
Держави, що розробляють договори про взаємну правову допомогу, повинні
забезпечити, щоб ці договори сприяли прискоренню надання правової допомоги,
спрощенню порядку одержання показань свідків і проведенню слідчих дій, а також
відображали принцип необхідності збирання доказів з використанням способів,
бажаних для запитуючих держав.
У випадках, коли злочинна діяльність здійснюється в декількох країнах,
держави повинні погоджувати проведення слідчих дій і міри взаємодопомоги в
стратегічному плані для того, щоб досягти найбільшої ефективності в боротьбі з
міжнародними злочинними співтовариствами. Подібна юридична допомога повинна
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містити в собі надання доказів або іншої необхідної допомоги, що буде надаватися
за допомогою відеозв'язку або інших сучасних засобів комунікації[3, 32]. Крім
цього, у деяких випадках країни повинні будуть створювати об'єднані команди і
проводити спільні розслідування, оскільки створення міжнародних слідчих груп
повною мірою забезпечило б ефективну, швидку і якісну взаємодію при
розслідуванні транснаціональних злочинів[4, 168-170].
Спрощений порядок надання взаємної правової допомоги є одним з важливих
засобів підвищення ефективності кримінального судочинства. Задачею спрощеного
порядку надання правової допомоги є раціоналізація, можливе здешевлення, а також
прискорення процедур взаємодії держав у боротьбі зі злочинністю. Спрощений
порядок співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю дозволить максимально
здешевіти, прискорити порядок розслідування і розгляду кримінальних справ,
максимально наблизити дистанцію від моменту здійснення злочину до покарання.
Спрощений

порядок

надання

взаємної

правової

допомоги

повинний

характеризуватися стислими строками виконання процесуально-слідчих дій.
Традиційні форми взаємної правової допомоги по кримінальних справах не
відповідають більш адекватно потребам держав. Тому зараз настільки актуальна
задача вироблення нових форм (видів) взаємної правової допомоги, особливо з
використанням сучасних інформаційних технологій - за допомогою відеозв'язку[7,
34; 117-119]. При цьому від процесуальних дій, проведених за допомогою
відеозв'язку, потрібне відповідність специфіці процедур запитуючої держави. Тому
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вимагають

рішення

процесуальні

проблеми,

пов’язані

з

використанням

відеозв'язку, як на досудовому слідстві, так і в суді.
Необхідність застосування відеозв'язку вимагає, щоб національні закони
дозволили: 1) використовувати відеозв'язок для надання взаємної правової допомоги
по кримінальних справах для одержання показань, у тому числі від осіб, що
утримаються під вартою на території іншої держави; 2) проводити очні ставки й
упізнання в режимі відеозв'язку; 3) з використанням відеозв'язку діставати згоду
засуджених на передачу з однієї країни в іншу для виконання вироку; 4)
координувати іншу спільну діяльність правоохоронних органів, у тому числі
шляхом надання запитуючій стороні можливості негайного перегляду доказів,
отриманих у порядку надання правової допомоги, або “бути присутнім” за
допомогою відеозв'язку при наданні таких видів правової допомоги, як обшук і
виїмка.
Необхідними умовами виконання взаємних зобов'язань відповідно до
зазначених принципів є: 1) включення в національні законодавства положень про
допустимість у кримінальному судочинстві доказів, отриманих по відеозв'язку; 2)
встановлення

кримінальної

відповідальності

свідків,

що

беруть

участь

у

процесуальних діях, трансльованих за допомогою відеозв'язку, за відхилення від
явки по відповідній повістці, відмовлення від дачі показань без поважної причини;
дачу свідомо неправдивих показань, а також за інше перешкоджання здійсненню
процесуальних дій у ході відеозв'язку; 3) проведення процесуальних дій шляхом
використання технології відеозв'язку таким чином, щоб їхній порядок допускав
використання процедур, що відповідають законодавству запитуючої держави в тій
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мері, у який це дозволяють закони запитуваної; 4) допустимість погодженого між
запитуваною і запитуючою сторонами вирішення процедурних питань, що
виникають безпосередньо в ході провадження процесуальних дій з використанням
відеозв'язку, особливо в частині, що стосується привілеїв і імунітетів свідків; 5)
необхідність вирішення й узгодження питань у відношенні витрат, пов'язаних із
проведенням відеозв'язку, до початку виконання відповідних запитів про взаємну
правову допомогу по кримінальних справах; 6) використання найбільш досконалих
засобів відеозв'язку – для забезпечення належної якості передачі зображення і звуку,
а також забезпечення інформаційної безпеки відеозв'язку.
Потенційні можливості, що надає застосування відеозв'язку при розслідуванні
і розгляді кримінальних справ важко переоцінити. Використання відеозв'язку значно
прискорює процес одержання доказів (особливо коли допитуваний і допитуючий
знаходяться в різних державах), виконання міжнародних доручень, дозволяє
заощадити величезні кошти, затрачувані для міжнародних відряджень що,
безумовно, є важливим аргументом для мінімізації негативних наслідків тривалого
провадження по кримінальній справі.
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