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бюро	 України,	 Державного	 бюро	 розслідувань,	 органів,	 що	 здійснюють	 контроль	 за	
додержанням	 податкового	 і	 митного	 законодавства,	 органів	 Державної	 кримінально-
виконавчої	служби	України,	органів	Державної	прикордонної	служби	України);	2)	оперативні	
підрозділи	як	суб’єкти	кримінального	процесуального	доказування	(оперативні	підрозділи	
детективів,	 підрозділу	 внутрішнього	 контролю	 Національного	 антикорупційного	 бюро	
України).	
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Розвиток	 співпраці	 держав	 в	 міжнародній	 правові	 допомозі	 пройшов	 тривалий	 шлях.	
Спочатку	використовувалися	найпростіші	форми,	наприклад	досягнення	домовленості	про	
видачу	 особи,	 що	 вчинила	 злочин,	 або	 про	 які-небудь	 інші	 дії,	 пов’язані	 з	 тим	 або	 іншим	
злочином.	 Потім	 виникла	 необхідність	 обмінюватися	 інформацією,	 причому	 обсяг	 цієї	
інформації	 постійно	 розширювався.	 Якщо	 раніше	 вона	 торкалася	 окремих	 злочинців	 і	
злочинів,	 то	 поступово	 вона	 наповнюється	 новим	 змістом,	 зачіпає	 практично	 всі	 сфери	
боротьби	 зі	 злочинністю,	 включаючи	 статистику	 і	 наукові	 дані	 про	 причини,	 тенденції,	
прогнози	злочинності	і	т.	п.	

На	 певному	 етапі	 виникає	 необхідність	 обмінюватися	 досвідом.	 У	 міру	 розвитку	
науково-технічного	 прогресу	 співпраця	 в	 цій	 сфері	 також	 видозмінюється	 і	 відіграє	 все	
більш	 істотну	 роль	 у	 відносинах	 між	 державами.	 Те	 ж	 саме	 відбувається	 і	 з	 наданням	
правової	допомоги	по	кримінальних	провадженнях,	включаючи	розшук	злочинців,	вручення	
документів,	допит	свідків,	збір	речових	доказів	і	інші	слідчі	(розшукові)	дії.	

Співпраця	держав	повинна	розвиватися	на	декількох	рівнях.	Перш	за	все	це	співпраця	на	
двосторонньому	рівні,	яка	своїми	коренями	сягає	в	далеке	минуле.	В	даний	час	воно	не	лише	
не	 втратило	 свого	 значення,	 але	 відіграє	 постійно	 зростаючу	 роль.	 Двосторонні	 угоди	
дозволяють	більш	повно	врахувати	характер	відносин	між	двома	державами,	їх	інтереси	по	
кожній	 конкретній	 проблемі.	 Найбільше	 поширення	 набули	 двосторонні	 угоди	 з	 таких	
питань,	 як	 надання	 правової	 допомоги	 по	 кримінальних	 провадженнях,	 видача	 злочинців,	
передача	засуджених	осіб	для	відбування	покарання	в	країні,	громадянами	якої	вони	є.	

Рада	 Безпеки	 ООН	 неодноразово	 підкреслювала,	 що	 найважливішою	 умовою	
ефективності	 співпраці	 держав	 у	 сфері	 боротьби	 зі	 злочинністю	 є	 наявність	 широкої	 і	
надійної	 міжнародно-правової	 бази.	 Альтернативний	 шлях	 до	 ефективної	 міжнародної	
співпраці	у	боротьбі	зі	злочинністю	пов’язаний	з	формуванням	правового	поля	боротьби	зі	
злочинністю	 на	 субрегіональному	 рівні.	 Збіг	 ключових	 елементів	 правової	 системи,	 збіг	
кримінальної	 проблематики,	 схожість	 соціально-економічних	 і	 інших	 детермінант	
злочинності	 примушують	 ті	 або	 інші	 блоки	 держав,	 оформлені,	 як	 правило,	 по	 ознаці	
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економічної,	 політичної,	 геокультурної	 близькості,	 формувати	 такі	 прикладні	
антикримінальні	 доктрини	 і	 конкретні	 правові	 рішення,	 які	 виявляються	 вельми	
ефективними	саме	для	даної	групи	держав.	

Для	 міжнародної	 правової	 допомоги	 у	 кримінально-процесуальному	 доказуванні	
правова	 база	 недостатньо	 ефективно	 використовується	 у	 вітчизняній	 правозастосовній	
діяльності.	 Основною	 причиною	 недостатнього	 використання	 правової	 допомоги	 у	
кримінальних	 провадженнях,	 на	 нашу	 думку,	 є:	 недостатня	 теоретична	 розробленість	
проблем,	 пов’язаних	 із	 застосуванням	 норм	 міжнародних	 договорів	 у	 кримінальних	
провадженнях;	нечіткість	визначення	критеріїв	допустимості	фактичних	даних,	отриманих	
у	 ході	 міжнародної	 допомоги,	 як	 доказів	 у	 кримінальних	 провадженнях;	 недостатня	
врегульованість	екстрадиційного	процесу	тощо.	

У	науковій	літературі	слушно	зазначається,	що	міжнародне	співробітництво	в	боротьбі	
зі	 злочинністю	 є,	 з	 одному	 боку,	 умовою,	 а	 з	 іншого,	 –	 засобом	 зміцнення	 та	 гарантією	
внутрішньодержавної	 і	 міжнародно-правової	 законності	 та	 правопорядку.	 Основною	
метою	 такого	 співробітництва	 є	 вироблення	 єдиної	 стратегії	 та	 узгодженості	 дій	 держав		
у	 попередженні	 злочинності	 й	 безпосередній	 боротьбі	 з	 нею,	 а	 також	 у	 виконанні	
покарань	[4].	

Основною	 метою	 надання	 міжнародної	 правової	 допомоги	 в	 кримінальних	
провадженнях	є	сприяння	іноземній	державі	у	відправленні	правосуддя,	отриманні	доказів,	
необхідних	 для	 розслідування	 провадження,	 відшкодуванні	 шкоди,	 заподіяної	 злочином,	
відновленні	порушених	прав	 і	законних	інтересів	учасників	кримінального	процесу.	Проте,	
розбіжності	 у	 законодавчих	 системах	 Договірних	 Сторін	 викликають	 низку	 проблем	 щодо	
здійснення	співробітництва	у	цій	сфері.	

Однією	 з	 найбільш	 актуальних	 серед	 них	 є	 проблема	 допустимості	 фактичних	 даних,	
отриманих	в	ході	міжнародної	правової	допомоги,	наукова	розробка	її	критеріїв,	створення	
оптимального	 юридичного	 механізму	 запитування	 доказів	 з	 території	 іноземної	 держави,	
який	би	належним	чином	забезпечував	отримання	документів,	максимально	адаптованих	до	
національного	процесуального	законодавства.	

Таким	чином,	при	отриманні	доказів	в	порядку	надання	міжнародної	правової	допомоги,	
важливим	 є	 питання	 їх	 оцінки	 з	 точки	 зору	 допустимості.	 У	 цьому	 контексті	 слушною	 є	
думка,	 що	 оцінка	 допустимості	 доказів,	 отриманих	 за	 межами	 України,	 повинна	 бути	
проведена	 не	 лише	 з	 позиції	 їх	 допустимості	 відповідно	 до	 законодавства	 України,	 але	 й	
відповідно	 до	 застосованого	 під	 час	 їх	 збирання	 законодавства	 іноземної	 держави	 з	 точки	
зору	дотримання	прав	людини.	

Норми	 іноземного	 чи	 міжнародного	 права	 у	 випадку	 застосування	 їх	 під	 час	 оцінки	
доказів	 не	 конкурують	 з	 національним	 процесуальним	 законодавством,	 а	 мають	
застосовуватися	 субсидіарно,	 тобто	 доповнюючи	 відповідні	 положення	 національного	
законодавства	стосовно	оцінки	доказів	за	тими	чи	іншими	критеріями.	
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ЩОДО	ПІДСТАВ	ПРЕД’ЯВЛЕННЯ	ПРОКУРОРОМ	
ЦИВІЛЬНОГО	ПОЗОВУ	У	КРИМІНАЛЬНОМУ	ПРОВАДЖЕННІ	

У	 наш	 час	 неправильне	 встановлення	 й	 наведення	 в	 самому	 позові	 підстав	 для	
пред’явлення	прокурором	цивільного	позову	в	кримінальному	провадженні	є	однією	з	умов	
відмови	 суду	 в	 його	 прийнятті.	 Загалом	 слід	 зауважити,	 що	 матеріали	 кримінальних	
проваджень	свідчать	 про	те,	 що	найбільш	 розповсюдженими	недоліками	при	 пред’явленні	
прокурором	 цивільного	 позову	 в	 кримінальному	 провадженні	 є:	 порушення	 правил	
підсудності;	не	визначення	або	неправильне	визначення	позивача;	ненадання	витребуваних	
судом	 доказів	 та	 неявка	 в	 судові	 засідання	 учасників	 процесу;	 пропуск	 строку	 позовної	
давності;	недоведеність	позовних	вимог;	безпідставність	позовних	вимог;	непідтвердження	
підстав	представництва.		

Як	 бачимо,	 одним	 із	 недоліків	 при	 пред’явленні	 прокурором	 цивільного	 позову	 є	
непідтвердження	 підстав	 представництва,	 що	 й	 не	 уможливлює	 пред’явлення	 позову.	 З	
цього	питання	зазначимо,	що	на	практиці	виявленні	факти	безпідставного	вступу	прокурора	
до	провадження	за	позовом.	Наприклад,	прокурором	Кременецького	району	Тернопільської	
області	 здійснено	 вступ	 у	 розгляд	 районним	 судом	 справи	 за	 позовом	 О.	 М.	 Тивонюк	 про	
стягнення	з	Старопочаївської	сільської	ради	судових	витрат	у	сумі	3	тис.	грн,	понесених	нею	
під	час	судового	розгляду	справи	із	земельного	спору.	

Насамперед,	при	визначені	підстав	для	пред’явлення	цивільного	позову	в	кримінальному	
провадженні	прокурору	слід	ураховувати	чиї	саме	інтереси	будуть	захищатися	–	державні	чи	
громадян.	При	цьому	в	кожному	разі	прокурор	слід	надати	до	суду	відповідні	докази,	якими	
підтверджується	необхідність	захисту	інтересу.	Таким	чином,	при	вирішенні	питання	щодо	
наявності	 підстав	 для	 застосування	 представницьких	 повноважень	 з	 метою	 захисту	
інтересів	держави	та	громадян	прокурорам	необхідно	звертати	особливу	увагу	на	існування	
порушення	 чи	 загрози	 порушення	 державного	 (суспільного)	 інтересу	 або	 порушень	 прав	
громадян,	 зважено	 враховуючи	 всі	 наявні	 в	 матеріалах	 кримінального	 провадження	
обставини,	пов’язані	з	виявленими	порушеннями,	їх	негативні	наслідки.	

Якщо	 це	 стосується	 захисту	 інтересів	 держави,	 то	 згідно	 зі	 ч.	3	 ст.	23	 Закону	 України	
«Про	 прокуратуру»	 підставами	 для	 того	 є	 порушення	 або	 загрози	 порушення	 інтересів	
держави,	 якщо	 захист	 цих	 інтересів	 не	 здійснює	 або	 неналежним	 чином	 здійснює	 орган	
державної	влади,	орган	місцевого	самоврядування	чи	 інший	суб’єкт	владних	повноважень,	
до	 компетенції	 якого	 віднесені	 відповідні	 повноваження,	 а	 також	 у	 разі	 відсутності	 такого	
органу.	 Відтак	 у	 вказаній	 частині	 закону	 законодавець	 визначив	 вичерпні	 підстави,	 при	
настанні	 яких	 у	 прокурора	 виникають	 повноваження	 на	 здійснення	 представництва	
держави.	

Наявність	 вказаних	 підстав	 для	 представництва	 прокурорам	 слід	 зазначати	 (і	 на	
сьогодні	 це	 прокурорами	 зазначається)	 у	 тексті	 самого	 цивільного	 позову,	 оскільки	 у	
положеннях	КПК	України	та	Закону	України	«Про	прокуратуру»	прямо	не	передбачено	такої	
форми	звернення	до	суду	як	заява	про	наявність	підстав	для	представництва.		

Обґрунтовуючи	 у	 позові	 наявність	 підстав	 для	 представництва	 держави,	 прокурор	 має	
зазначати	 уповноваженого	 суб’єкта	 владних	 повноважень,	 який	 не	 здійснює	 або	
неналежним	чином	здійснює	захист	інтересів	держави,	та	в	чому	саме	полягає	таке	усунення	
від	 захисту	 або	 неналежний	 захист.	 При	 цьому	 слід	 мати	 на	 увазі,	 що	 підстави	 для	
пред’явлення	 цивільного	 позову	 в	 кримінальному	 провадженні	 та	 наявність	 порушень	
інтересів	 держави	 не	 можуть	 бути	 ототожнені.	 Тому	 окремим	 блоком	 у	 цивільному	 позові	
має	бути	зазначено	в	чому	полягають	інтереси	держави	та	яким	чином	вони	порушуються	
спірними	 правовідносинами.	 Таким	 чином,	 у	 кримінальному	 провадженні	 прокурор	
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