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ОТРИМАННЯ ПОКАЗАНЬ ВІД ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ВАРТОЮ АБО ВІДБУВАЮТЬ 
ПОКАРАННЯ В ІНОЗЕМНІЙ ДЕРЖАВІ, ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ

У статті розглядаються окремі дискусійні питання, пов’язані з особливостями використання відеокон-
ференції у кримінальному провадженні у цілому та на окремих його стадіях, а також обґрунтовуються власні 
висновки та пропозиції, спрямовані на подальше вдосконалення кримінального процесуального законодавства 
України в частині розглянутих питань.

Досліджено сутність, значення, переваги, сучасний стан та перспективи використання відеоконференції у кри-
мінальному провадженні України та сфері міжнародного співробітництва держав у кримінальному судочинстві.

Проаналізовано стан правового регулювання використання відеоконференції у кримінальному провадженні. 
Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає використання відеоконференції як у кримінальному 
провадженні України, так і у кримінальних провадженнях, ускладнених іноземним елементом.

Проаналізовано підстави, процесуальний порядок та сформульовано особливості використання відеоконфе-
ренції у кримінальному провадженні України та сфері міжнародного співробітництва держав у кримінальному 
судочинстві.

Проведення запитуваних процесуальних дій шляхом відеоконференції забезпечує обвинувачуваному, потер-
пілому та іншим учасникам можливість під час досудового розслідування або судового розгляду, за умови дотри-
мання змагальності, висловлюватися з розглянутих питань, наводити доводи для спростування висновків проти-
лежної сторони, надавати докази та заявляти клопотання.

Сформульовано особливості проведення допиту за допомогою відеоконференції у сфері міжнародної правової 
допомоги, а також переваги одержання показань від осіб, які тримаються під вартою або відбувають покарання 
в іноземній державі, за допомогою відеоконференції порівняно з традиційними способами їх одержання.

Відеоконференція є однією з процесуальних форм використання інформаційних технологій у кримінально-
му провадженні та використовується для позначення заходу, учасники якого територіально віддалені один від 
одного, а тому спілкування між ними відбувається з використанням технічних засобів зв’язку, що забезпечують 
передачу зображення і звуку в режимі реального часу.

Ключові слова: відеоконференція у кримінальному провадженні, допит шляхом проведення відеоконференції, 
процесуальній порядок та особливості використання відеоконференції.

Smyrnov M. I. OBTAINING TESTIMONY FROM INDIVIDUALS PUT INTO CUSTODY OR SERVING  
A SENTENCE IN A FOREIGN STATE USING VIDEOCONFERENCING

The article deals with specific controversial issues concerning features of using videoconferencing in criminal 
proceedings in general as well as at its specific stages; also own conclusions and propositions are justified which are 
aimed at further development of criminal procedural legislation of Ukraine with the regard to the questions raised.

The essence, meaning, advantages, current state, and perspectives of using videoconferencing in criminal 
proceedings of Ukraine and the area of international cooperation among the states in criminal justice are examined.

The state of legal regulation of using videoconferencing in criminal proceedings is analyzed. Code of Criminal 
Procedure of Ukraine provides for using videoconferencing both in criminal proceedings of Ukraine and criminal 
proceedings with a foreign element.

Based on the analysis of grounds and procedure of video-conferencing features of its usage both in criminal 
proceedings of Ukraine and in the area of international cooperation among the states in criminal justice are identified.

Conducting requested procedural actions by video-conferencing ensure that an accused person, a victim, 
and other participants have an opportunity to express themselves on the raised issues, make arguments aimed to rebut 
the conclusions of the opposing party, provide evidence and make motions during pre-trial investigation or trial.

Specificities of conducting a questioning using videoconferencing in the area of international cooperation as well 
as advantages of obtaining testimony from individuals put into custody or serving a sentence in a foreign state using 
videoconferencing compared to traditional means are formulated.

Videoconferencing is one of the procedural forms of using information technologies in criminal proceedings and is 
used to conduct an action, participants of which are geographically separated one from another and thus communication 
among them are conducted using the communication technologies that support real-time image and voice transmission.

Key words: videoconferencing in criminal proceedings; questioning by having a videoconference; procedure 
and features of using videoconferencing.

Постановка проблеми. Тенденції сучасної зло-
чинності, особливо організованих її форм, визна-
чають нагальну необхідність розроблення нових 
ефективних механізмів та процедур міжнарод-
ного співробітництва держав у кримінальному 

судочинстві, оскільки для розслідування і розгля-
ду кримінальних проваджень, ускладнених іно-
земним елементом, принципове значення мають 
оперативність та ефективність дій компетентних 
органів взаємодіючих держав із повагою до їхньо-
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го суверенітету та територіальної цілісності. Нові 
механізми та процедури взаємодії у сфері міжна-
родного співробітництва держав у кримінально-
му судочинстві мають забезпечити прискорення 
надання (отримання) міжнародної правової допо-
моги, спрощення порядку одержання доказів 
та проведення процесуальних, слідчих (розшу-
кових) дій. Кримінальне процесуальне законо-
давство України в частині міжнародного співро-
бітництва держав у кримінальному судочинстві, 
незважаючи на впровадження відеоконференції 
(далі – ВК) у сферу міжнародної правової допомоги 
(ст. 567 КПК передбачає можливість проведення 
допиту за запитом компетентного органу інозем-
ної держави шляхом ВК), залишається неадекват-
ним сучасним потребам розслідування і розгляду 
кримінальних проваджень, ускладнених інозем-
ним елементом, та потребує вдосконалення.

Стан дослідження. Над дослідженням окре-
мих аспектів зазначеної проблематики працюва-
ли О.Г. Волеводз, В.М. Волженкіна, Т.С. Гавриш, 
А.Г. Маланюк, В.В. Мілінчук, М.І. Пашковський, 
А.С. Сизоненко та ін. Однак що стосується пробле-
ми використання ВК як альтернативи безпосеред-
ньої присутності особи, яка тримається під вар-
тою або відбуває покарання на території іноземної 
держави, то вона залишилася поза увагою вчених. 
Унаслідок цього багато практично актуальних 
питань використання ВК як альтернативи тимча-
сової передачі особи, яка тримається під вартою 
або відбуває покарання на території іноземної 
держави, залишаються невирішеними на законо-
давчому рівні.

Метою статті є розгляд окремих дискусій-
них питань використання ВК під час міжнарод-
ного співробітництва держав у кримінальному 
судочинстві, формулювання переваг одержання 
показань від осіб, які тримаються під вартою або 
відбувають покарання в іноземній державі, за 
допомогою ВК порівняно з традиційними способа-
ми їх одержання, а також обґрунтування власних 
висновків та пропозицій, спрямованих на подаль-
ше вдосконалення кримінального процесуально-
го законодавства України в частині розглянутих 
питань.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
КПК установлює порядок тимчасової переда-
чі особи, яка тримається під вартою або відбу-
ває покарання на території іноземної держави, 
а також тимчасової передачі до іноземної держави 
особи, яка відбуває покарання на території Украї-
ни (ст. 541 КПК), однак не дає визначення тимча-
сової передачі. Під останньою необхідно розуміти 
передачу на погоджений із запитуваною держа-
вою строк особи, яка тримається під вартою або 
відбуває покарання на її території, до запитуючої 
держави для давання показань або участі у прове-
денні інших процесуальних дій під час здійснен-

ня кримінального провадження, у якому вона не 
притягується до кримінальної відповідальності.

Під час здійснення кримінального прова-
дження у компетентного органу України може 
виникнути необхідність в отриманні показань 
від особи, яка тримається під вартою або відбуває 
покарання на території іноземної держави, або 
в проведенні за її участю інших процесуальних 
дій. Сприяння запитуваної держави в забезпе-
ченні тимчасової передачі особи, яка тримається 
під вартою або відбуває покарання на території 
іноземної держави, передбачає одержання згоди 
від особи на її тимчасову передачу, узгодження 
умов такої передачі (цілей, строку, маршруту 
перевезення та ін.), а також організацію переве-
зення зазначеної особи.

Особа тимчасово передається до запитуючої 
держави за умови її повернення у погоджений 
із запитуваною державою строк та за дотриман-
ня імунітетів, установлених ст. 12 Європейської 
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних 
справах від 20.04.1959 [1].

Отже, якщо виникає потреба тимчасової пере-
дачі особи, яка тримається під вартою або відбу-
ває покарання у виді позбавлення волі на тери-
торії іноземної держави і не притягується до 
кримінальної відповідальності в кримінальному 
провадженні, яке здійснює компетентний орган 
запитуючої сторони, з метою отримання від такої 
особи показань або проведення з її участю інших 
процесуальних дій запитуюча держава зверта-
ється з проханням про таку передачу. У своєму 
проханні запитуюча держава зазначає та надає 
гарантії щодо повернення цієї особи, але не пізні-
ше строку погодженого з іноземною державою [2].

Слід зауважити, що порядок тимчасової пере-
дачі особи, встановлений ст. 541 КПК, відріз-
няється від норм Європейської конвенції про 
взаємну допомогу у кримінальних справах від 
20.04.1959, які регламентують зазначений вид 
правової допомоги, зокрема: 1) у ч. 1 ст. 541 КПК 
йдеться про тимчасову передачу особи, яка три-
мається під вартою або відбуває покарання у виді 
позбавлення волі на території іноземної держа-
ви. Проте, відповідно до п. 1 ст. 11 Європейської 
конвенції про взаємну допомогу у кримінальних 
справах від 20.04.1959, тимчасова передача стосу-
ється лише особи, яка тримається під вартою [1]; 
2) ч. 1 ст. 541 КПК установлює можливість тимча-
сової передачі особи в Україну для давання пока-
зань або участі в інших процесуальних діях. Про-
те, відповідно до п. 1 ст. 11 Європейської конвенції 
про взаємну допомогу у кримінальних справах від 
20.04.1959, тимчасова передача особи можлива 
лише для допиту особи як свідка або для проведен-
ня очної ставки за її участю [1]; 3) ч. 6 ст. 541 КПК 
установлює можливість тимчасової передачі осо-
би, яка відбуває покарання на території України, 
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до іноземної держави, проте не зазначає обставин 
(окрім ч. 7 ст. 541 КПК), за наявності яких у тим-
часовій передачі особи до іноземної держави упов-
новажений (центральний) орган України може 
відмовити. Ці обставини також окремо не зазна-
чені у ст. 557 КПК, яка передбачає підстави для 
відмови у виконанні запиту про правову допомо-
гу. У ч. 1 ст. 557 КПК зазначається, що запитую-
чій стороні може бути відмовлено у задоволенні 
запиту про правову допомогу у випадках, передба-
чених міжнародним договором України.

Відповідно до п. 1 ст. 11 Європейської конвен-
ції про взаємну допомогу у кримінальних спра-
вах від 20.04.1959, у тимчасовій передачі особи 
може бути відмовлено: 1) якщо особа, що трима-
ється під вартою, на це не погоджується; 2) якщо 
її присутність необхідна для цілей кримінально-
го провадження, що здійснюється на території 
запитуваної сторони; 3) якщо її перепровадження 
може призвести до продовження строків її три-
мання під вартою; 4) якщо існують інші важливі 
обставини для того, щоб не перепроваджувати її 
на територію запитуючої сторони [1]. Аналогічні 
підстави для відмови у тимчасовій передачі особи 
передбачені також іншими міжнародними дого-
ворами України.

У передачі особи з України до іноземної держа-
ви, крім випадків, визначених у міжнародному 
договорі України та КПК, може бути відмовле-
но, якщо після задоволення аналогічного запиту 
щодо тієї самої чи іншої особи раніше компетентні 
органи цієї держави не забезпечили дотримання 
наданих гарантій.

У разі прийняття рішення компетентним орга-
ном іноземної держави про задоволення прохання 
про тимчасову передачу особи така особа повин-
на бути повернута після проведення необхідних 
процесуальних дій, для яких вона була передана, 
у погоджений з іноземною державою строк.

Якщо погоджений з іноземною державою 
строк виявився недостатнім для проведення 
необхідних процесуальних дій за участю переда-
ної особи, орган досудового розслідування, про-
курор, суддя або суд України, які здійснюють 
кримінальне провадження, складають докумен-
ти про продовження строку тимчасової передачі 
та направляють їх уповноваженому (центрально-
му) органу України щодо міжнародної правової 
допомоги не пізніше як за двадцять днів до закін-
чення такого строку [2].

Особа, тимчасова передача якої запитується, не 
повинна притягуватися до кримінальної відпові-
дальності у кримінальному провадженні запитую-
чої сторони. Особа, яка тимчасово передається, не 
є підозрюваним або обвинуваченим у криміналь-
ному провадженні, яке здійснює компетентний 
орган запитуючої сторони, а має правовий статус 
свідка, і для тримання цієї особи під вартою на 

території України необхідні інші підстави, ніж ті, 
які передбачені КПК. Підставою для тримання під 
вартою особи, яка тимчасово передана в Україну, 
є рішення компетентного органу іноземної держа-
ви про тримання особи під вартою або про призна-
чення їй покарання у вигляді позбавлення волі.

Тимчасово передана особа, звільнена з-під вар-
ти у зв’язку із закінченням строку тримання під 
вартою, не може притягуватися до відповідаль-
ності, триматися під вартою, підлягати іншому 
обмеженню його особистої свободи на території 
запитуючої сторони за діяння або обвинувальні 
вироки, які передували його від’їзду з території 
запитуваної сторони.

Однак якщо тимчасово переданій особі була 
надана можливість протягом п’ятнадцяти діб або 
іншого строку, передбаченого міжнародним дого-
вором, повернутися у запитувану державу, але 
вона залишилася на території запитуючій державі 
або, виїхавши з неї, знову туди повернулася, така 
особа втрачає гарантії, передбачені ст. 566 КПК. 
Така особа може бути притягнута до кримінальної 
відповідальності, затримана, стосовно неї може 
бути обраний запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою, до неї можуть бути застосовані інші 
заходи забезпечення кримінального провадження 
чи обмеження її особистої свободи як із приводу 
кримінального правопорушення, яке є предметом 
цього кримінального провадження, так і за будь-
яке інше кримінальне правопорушення, вчинене 
до перетинання державного кордону України.

КПК встановлює можливість тимчасової пере-
дачі до іноземної держави особи, яка відбуває 
покарання на території України, на прохання ком-
петентного органу іноземної держави з дотриман-
ням таких умов: 1) така особа може бути тимчасо-
во передана, якщо запитуючій стороні необхідна 
її присутність для давання показань або участі 
в інших процесуальних діях під час криміналь-
ного провадження, яке здійснює компетентний 
орган іноземної держави, і вона не притягується 
до кримінальної відповідальності у цьому кри-
мінальному провадженні; 2) така особа має бути 
повернута запитуваній стороні після проведення 
за її участю необхідних процесуальних дій, для 
яких вона була передана, у погоджений із запиту-
ваною стороною строк [2].

До прийняття рішення щодо виконання запиту 
про передачу особи, яка перебуває під вартою, цен-
тральний (уповноважений) орган України запитує 
в іноземної держави гарантії про те, що: 1) особа не 
буде піддана катуванню або іншому жорстокому, 
нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводженню чи покаранню; 2) особа не буде при-
тягуватися до кримінальної відповідальності як 
у зазначеному кримінальному провадженні, так 
і за будь-які інші діяння або обвинувальні виро-
ки, які передували її від’їзду з території України; 
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3) особу буде повернуто в Україну в чітко визначе-
ний строк.

Альтернативою безпосередньої присутності 
особи, яка тримається під вартою або відбуває 
покарання на території іноземної держави, може 
бути її віддалена участь у допиті за допомогою ВК. 
У такому разі підстави для відмови у тимчасовій 
передачі особи, зазначені у Європейській конвен-
ції про взаємну допомогу у кримінальних справах 
від 20.04.1959, перестають мати імперативний 
характер.

Так, підставою для відмови у тимчасовій пере-
дачі особи, може бути необхідність її присутності 
для кримінального провадження, що здійснюєть-
ся на території запитуваної держави. Проведення 
допиту такої особи за допомогою ВК надає можли-
вість фізично не передавати особу запитуючій дер-
жаві, забезпечити її віддалену участь у проведенні 
допиту і водночас забезпечити здійснення кримі-
нального провадження на території запитуваної 
держави.

Відповідно до іншої підстави, у тимчасовій 
передачі особи може бути відмовлено, якщо це 
може призвести до продовження строків її три-
мання під вартою. Використання ВК у такому 
разі буде допустимим компромісом, оскільки дає 
змогу проводити необхідні запитуючій державі за 
участю такої особи процесуальні дії в найкорот-
ший строк, що має велике значення щодо дотри-
мання строку тримання під вартою і мінімізації 
негативних наслідків тривалого кримінального 
провадження.

Прохання щодо тимчасової передачі особи 
виконуються лише за згодою такої особи. Тому 
неотримання згоди від особи, тимчасової передачі 
якої просить запитуюча держава, є самостійною 
підставою для відмови у задоволенні заявлено-
го прохання. Така відмова може бути викликана 
об’єктивними причинами, основними серед яких 
може бути відсутність належних гарантій її осо-
бистої безпеки. Окрім того, якщо стосовно такої 
особи до її передачі запитуючій державі буде обра-
ний запобіжний захід, не пов’язаний з її триман-
ням під вартою, то це унеможливлює виконання 
прохання про її тимчасову передачу. Згода особи 
на проведення за її участю запитуваних процесу-
альних дій за допомогою ВК є необов’язковою, 
оскільки цим не порушується право особи на осо-
бисту недоторканність і свободу.

Необхідно звернути увагу на те, що за тимча-
сової передачі особи у деяких випадках виникає 
проблема її транзиту через третю державу (коли 
між відповідними державами відсутні прямі шля-
хи сполучення), оскільки законодавством бага-
тьох країн подібний транзит не допускається. 
Звідси, неможливість тимчасової передачі особи, 
що тримається під вартою на території іноземної 
держави, для проведення за її участю процесуаль-

них дій. Допит такої особи за допомогою ВК ефек-
тивно вирішує й цю проблему. Потенційна еконо-
мія в такому разі визначається вартістю витрат на 
охорону і транспортування.

Окрім того, ВК вирішує проблему прохань 
двох і більше держав, що збігаються за часом сто-
совно тимчасової передачі особи, яка тримаєть-
ся під вартою на території запитуваної держави, 
для проведення за її участю процесуальних дій. 
Одночасне задоволення прохань двох держав про 
тимчасову передачу такої особи в рамках діючої 
системи міжнародного співробітництва та право-
вої допомоги буде неможливим. Безумовно, при-
ймаючи рішення, запитувана держава враховує 
всі відповідні чинники і перевагу може віддати 
проханню держави, з якою є договірні відносини. 
Але може скластися ситуація, коли запитувана 
держава не пов’язана будь-якими договірними 
зобов’язаннями про тимчасову передачу особи 
з жодною із запитуючих держав. Оптимальне 
вирішення зазначеної проблеми може бути знай-
дене за допомогою використання ВК, що дасть 
змогу забезпечити віддалену присутність особи 
перед компетентними органами запитуючих дер-
жав, забезпечивши їй віддалену участь у необхід-
них запитуючим державам процесуальних діях. 
Отже, ВК надає можливість фактично одночасно-
го задоволення клопотань двох і більше держав 
про тимчасову передачу особи, тим самим даючи 
змогу вирішити проблему прохань, що збігаються 
за часом.

ВК дає змогу вирішити ще одну проблему, 
коли держава, яка одержала прохання про тим-
часову передачу особи, одержує також прохан-
ня від іншої запитуючої держави про видачу цієї 
самої особи, тобто коли особа одночасно є об’єктом 
кримінального переслідування в одній державі 
й необхідність її присутності для проведення про-
цесуальних дій потрібна в іншій державі.

Висновки. Уважаємо, що на рівні кримінально-
го процесуального законодавства та міжнародних 
договорів України необхідно реалізувати спроще-
ний порядок надання (отримання) окремих видів 
міжнародної правової допомоги, зокрема вико-
ристанням ВК як альтернативи тимчасової пере-
дачі осіб, які тримаються під вартою або відбува-
ють покарання на території іноземної держави. 
Це дасть змогу значно підвищити оперативність 
виконання запитів, прискорити терміни надання 
(отримання) міжнародної правової допомоги.

Спрощений порядок надання (отримання) 
міжнародної правової допомоги у кримінальних 
провадженнях, ускладнених іноземним елемен-
том, – це встановлена кримінальним процесуаль-
ним законодавством та міжнародними договора-
ми України процедура, якій властиві прискорені 
терміни виконання слідчих (судових) доручень, 
можливе здешевлення, раціоналізація, у тому 
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числі за рахунок спрощеного порядку одержання 
показань шляхом ВК від осіб, які тримаються під 
вартою або відбувають покарання на території іно-
земної держави.

Отже, надання (отримання) міжнародної пра-
вової допомоги шляхом ВК набуває таких яко-
стей, як швидкість, ефективність та процесуаль-
на економія. Переваги одержання показань від 
осіб, які тримаються під вартою або відбувають 
покарання в іноземній державі, за допомогою ВК 
порівняно з традиційними способами їх одержан-
ня полягають у такому: 1) безпека організації їх 
охорони та конвоювання, оскільки знижується 
ризик можливої втечі, особливо коли це стосу-
ється ув’язнених (засуджених), що перебувають 
під посиленою охороною; 2) вирішення проблеми 
транзиту зазначених осіб через територію тре-
тіх держав, коли між запитуючою і запитуваною 

державами відсутні прямі шляхи сполучення; 
3) економія витрат із доставки таких осіб до міс-
ця проведення процесуальної дії; 4) вирішення 
проблеми прохань, що збігаються за часом, двох 
і більше запитуючих держав про тимчасову пере-
дачу особи, що утримується під вартою на тери-
торії запитуваної держави, для проведення за її 
участю процесуальних дій; 5) стосовно осіб, що 
тримаються під вартою, суттєво скорочується 
проміжок часу між скоєнням злочину і моментом 
покарання винуватої особи.
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