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АНОТАЦІЯ 
 

Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові 

засади. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2020. 

Дисертація є першою в українській правовій науці монографічною 

працею, яку присвячено обґрунтуванню міжнародно-правових засад 

транснаціонального кримінального права, яке визнається підгалуззю 

міжнародного кримінального права. 

Мета та завдання дослідження зумовили вибір структури дисертаційної 

роботи, що складається із шести розділів та присвячена розгляду теоретичних 

засад транснаціонального кримінального права, його принципів, джерел, 

структури та місця у системі міжнародного кримінального права 

У дисертації комплексно досліджено проблеми транснаціонального 

кримінального права (міжнародно-правовий аспект) та запропоновано шляхи 

їх вирішення. Розглянуто методологічні основи транснаціонального 

кримінального права та з’ясовано поняття, сутність й засади формування 

транснаціонального кримінального права, категоріальний зміст й стан 

правового регулювання його правових інститутів у міжнародному праві. 

Визначено, що фундаментальною основою транснаціонального 

кримінального права являється міжнародне кримінальне право, яке 

розвивається за наступними тенденціями: відособлення міжнародного 

кримінального права як самостійної галузі; інтернаціоналізація кримінального 

права, що передбачає нарощування числа спільних елементів у кримінально-

правових і процесуальних системах держав, збільшення їх здатності 

взаємодіяти один з одним, а також з міжнародним правом; посилення 

інтеграційних процесів й подальше зближення правових систем; послідовне 

виокремлення у системі міжнародного кримінального права норм 
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матеріального й процесуального характеру, їх розвиток й удосконалення; 

автономізація транснаціонального кримінального права; удосконалення 

основоположних принципів та категорій міжнародного кримінального права. 

Важливою тенденцією являється зближення правових систем (сімей) у 

міжнародному кримінальному праві з точки зору виокремлення 

транснаціонального кримінального права у цій системі, оскільки 

транснаціональне кримінальне право розвивається як складова міжнародного 

кримінального права й зазнає суттєвого впливу внутрішньодержавного 

законодавства.  

Обґрунтовано, що транснаціональне кримінальне право являє собою 

автономну підгалузь міжнародного кримінального права, яка сформувалось 

наприкінці XX – початку XXI ст. під впливом численних факторів 

об'єктивного характеру, зокрема розвитку основоположних принципів 

міжнародного права, розширення кола суб'єктів міжнародного права, 

посилення впливу міжнародних організацій, наднаціональних утворень, 

глобалізації як суспільного явища, а також безпрецедентного зростання 

транснаціональної злочинності, появи нових кримінальних злочинів та 

зростання їх чисельності. Транснаціональне кримінальне право має власний 

предмет та методи правового регулювання відносин, а також цілі та завдання; 

ключовою категорією цієї підгалузі являється транснаціональний злочин, який 

потребує криміналізації та пеналізації у національному законодавстві. 

Автором дослідження з’ясовано, що предметом правового регулювання 

транснаціонального кримінального права являються дві основні групи 

суспільних відносини, що виникають з приводу вчинення суб’єктом 

транснаціонального злочину. Серед них: а) суспільні охоронні відносини, що 

виникають з приводу здійснення діяння, злочинність якого визначена у 

міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному законодавстві; 

б) міжнародне співробітництво між державами та міжнародними 

організаціями у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності, 

яке здійснюється шляхом використання двох взаємопов’язаних механізмів – 
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договірного (конвенційного) та організаційно-правового, що проявляється в 

діяльності загальних і спеціалізованих організацій (органів, установ). До 

предмету транснаціонального кримінального права також належать відносини 

превентивного, пенітенціарного характеру та відносини щодо співробітництва 

між правоохоронними органами держав, зокрема у проведенні спільних 

розслідувань. 

Автором розглянуто численні принципи й джерела транснаціонального 

кримінального права й визначено, що основне місце у цій сфері належить 

конвенціям, спрямованим на протидію транснаціональній злочинності й 

криміналізацію окремих транснаціональних злочинів. Досліджено основні 

положення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності від 15 листопада 2000 р., яка визначає транснаціональність 

кримінального злочину, поняття організованої злочинності, криміналізацію 

злочинних діянь, кримінальне переслідування, взаємну допомогу держав у 

міжнародному співробітництві проти транснаціональної злочинності, питання 

процедурного характеру, зокрема видачу осіб, захист свідків, правову 

допомогу потерпілим тощо.  

У дисертації визнається основним суб’єктом відповідальності у 

транснаціональному кримінальному праві фізична особа, яка 

характеризується рядом правових, психологічних, соціальних, 

інтелектуальних та інших ознак. Проте природа транснаціональної 

злочинності обумовлює здійснення злочинних діянь колективними суб’єктами 

(транснаціональна організована група), що не заперечує індивідуальну 

відповідальність. Разом з тим наголошується на розширенні кола суб’єктів – 

учасників транснаціональних кримінальних відносин, що пов’язано з 

розвитком суспільних відносин та ускладненням міждержавних стосунків, 

зокрема актуальним являється питання про визнання суб’єктом 

транснаціонального кримінального права юридичної особи й правомірною є 

постановка питання про визнання міжнародної терористичної організації в 

якості самостійного суб’єкта злочину міжнародного тероризму і 
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відповідальності по міжнародному праву. 

З’ясовується роль у міжнародно-правовому механізмі юридичного 

регулювання відносин превентивного характеру міжнародних органів та 

організації, що створює широкі можливості координації антикримінальних 

зусиль держав. Виявляється організаційна та нормотворча роль Організації 

Об’єднаних Нації у формуванні, розвитку й реалізації міжнародного 

кримінального права у цілому, а також його підгалузі – транснаціонального 

кримінального права, та інших інституцій (Конгреси ООН, Інтерпол, Європол, 

Комісія міжнародного права ООН, Міжнародна морська організація, 

Міжнародна організація цивільної авіації, Міжнародна організація з міграції, 

тощо). 

Приділяється увага встановленню та реалізації кримінальної 

відповідальності за злочини транснаціонального характеру, що здійснюється 

в рамках єдиного комплексу правових норм міжнародного кримінального 

права та кримінального права України. До сфери виключного регулювання 

кримінального права України відносяться встановлення елементів складів 

злочинів транснаціонального характеру та покарання за їх вчинення та інші 

кримінально-правові заходи, пов’язані з притягненням винної особи до 

кримінальної відповідальності, правила визначення місця скоєння цих 

злочинів та застосування до них закону України про кримінальну 

відповідальність.  

Сформульовані в дисертаційній роботі висновки та пропозиції можуть 

використовуватися для подальших науково-теоретичних і прикладних 

досліджень і розробок актуальних проблем теорії транснаціонального 

кримінального права та визначення його місця у системі міжнародного 

кримінального права. Також практична цінність дисертації виражається у 

можливості використання її положень у педагогічній практиці при викладанні 

відповідних курсів. 

Ключові слова: міжнародне кримінальне право, транснаціональне 

кримінальне право, транснаціональний злочин, принципи та джерела права, 
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склад транснаціонального злочину, суб’єкти транснаціонального злочину, 

криміналізація, кримінальне переслідування, кримінальна відповідальність, 

екстрадиція, захист свідків, національна юрисдикція, співробітництво держав, 

взаємна правова допомога. 

 
ABSTRACT 

 
Popko V.V. Transnational criminal law: international legal framework. 

Manuscript copyright qualification scientific paper.  

Dissertation for the degree of Doctor of Laws in the specialty 12.00.11 – 

international law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The dissertation is the first monograph in the Ukrainian legal sciences to be 

dedicated to the foundation of international legal framework of transnational 

criminal law which is recognized as a sub-branch of international criminal law.  

Purpose and goals of the research resulted in the choice of dissertation structure 

which includes 6 chapters and is dedicated to the examination of theoretical 

foundation of transnational criminal law, its principles, sources, structure and place 

in the international criminal law system.  

The dissertation comprehensively investigates the problems of transnational 

criminal law (international legal aspect) and suggests ways to solve them. The 

methodological bases of transnational criminal law are considered and the concept, 

essence and principles of formation of transnational criminal law, categorical 

content and state of legal regulation of its legal institutions in international law are 

clarified. 

It is determined that international criminal law is the fundamental basis of 

transnational criminal law, which is developing according to the following trends: 

separation of international criminal law as an independent branch; 

internationalization of criminal law, which involves the increasing number of 

common elements in the criminal law and procedural systems of states, increasing 

their ability to interact with each other, as well as with international law; 
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strengthening of integration processes and further convergence of legal systems; 

consistent separation of substantive and procedural norms in the system of 

international criminal law, their development and improvement; autonomy of 

transnational criminal law; improvment of the fundamental principles and categories 

of international criminal law. An important trend is the convergence of legal systems 

(families) in international criminal law in terms of the separation of transnational 

criminal law in this system, as transnational criminal law develops as part of 

international criminal law and is significantly influenced by domestic law. 

It is substantiated that transnational criminal law is an autonomous sub-branch 

of international criminal law, which was formed in the late XX – early XXI 

centuries. under the influence of numerous objective factors, including the 

development of fundamental principles of international law, expansion of the range 

of subjects of international law, strengthening of the influence of international 

organizations, supranational entities, globalization as a social phenomenon, and the 

unprecedented growth of transnational crime, new crimes and growth their numbers. 

Transnational criminal law has its own subject and methods of legal regulation of 

relations, as well as goals and objectives; a key category of this sub-sector is 

transnational crime, which needs to be criminalized and penalized in national law. 

The author found that the subject of legal regulation of transnational criminal 

law includes the two main groups of public relations that arise in connection with 

the commission of a transnational crime. Among them: a) public security relations 

arising in connection with the commission of an act, the criminality of which is 

defined in international legal acts and domestic law; b) international cooperation 

between states and international organizations in the field of combating transnational 

organized crime, which is carried out through the use of two interrelated mechanisms 

– contractual (conventional) and organizational and legal, which is manifested in the 

activities of general and specialized organizations (bodies, institutions). The subject 

of transnational criminal law also includes relations of a preventive, penitentiary 

nature and relations of cooperation between law enforcement agencies of states, in 

particular in conducting joint investigations. 
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The author considers numerous principles and sources of transnational criminal 

law and determines that the main place in this area belongs to the conventions aimed 

at combating transnational crime and criminalization of certain transnational crimes. 

Examined and analyzed were the main provisions of the UN Convention against 

Transnational Organized Crime of November 15, 2000, which defines the 

transnationality of criminal offenses, the concept of organized crime, criminalization 

of criminal offenses, criminal prosecution, mutual assistance in international 

cooperation against transnational crime, including procedural issues, witness 

protection, legal assistance to victims, etc. 

The dissertation recognizes an individual who is characterized by a number of 

legal, psychological, social, intellectual and other characteristics as the main subject 

of responsibility in transnational criminal law as. However, the nature of 

transnational crime determines the commission of criminal acts by collective actors 

(transnational organized group), which does not deny individual responsibility. At 

the same time, it emphasizes the expansion of the range of subjects – participants in 

transnational criminal relations, which is associated with the development of social 

relations and the complication of interstate relations, in particular, the issue of 

recognition of international terrorist organization as an independent subject of the 

crime of international terrorism and responsibility under international law. 

The role of international bodies and organizations in the international legal 

mechanism of legal regulation of preventive relations is clarified, which creates wide 

opportunities for coordination of anti-criminal efforts of states. Established is the 

organizational and rule-making role of the United Nations in the formation, 

development and implementation of international criminal law in general, as well as 

its sub-branches – transnational criminal law, and other institutions (UN Congresses, 

Interpol, Europol, UN Commission on International Law, International Maritime 

Organization, International Civil Aviation Organization, International Organization 

for Migration, etc.).  

Attention is paid to the establishment and implementation of criminal liability 

for crimes of transnational nature, which is carried out within a single set of legal 
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norms of international criminal law and criminal law of Ukraine. The scope of 

exclusive regulation of criminal law of Ukraine includes the establishment of 

elements of transnational crimes and punishment for their commission and other 

criminal measures related to bringing a guilty person to justice, the rules for 

determining the place of commission of these crimes and the application of the law 

of Ukraine on criminal liability. 

The conclusions and proposals formulated in the dissertation can be used for 

further scientific-theoretical and applied research and research of current problems 

of the theory of transnational criminal law and to determine its place in the system 

of international criminal law. Also, the practical value of the dissertation is expressed 

in the possibility of using its provisions in pedagogical practice in teaching relevant 

courses. 

Key words: international criminal law, transnational criminal law, transnational 

crime, principles and sources of law, composition of transnational crime, subjects of 

transnational crime, criminalization, criminal prosecution, criminal liability, 

extradition, witness protection, national jurisdiction, cooperation of states, mutual 

legal assistance. 
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ООН – Організація Об’єднаних Націй 

ГА ООН – Генеральна Асамблея ООН 

МС ООН – Міжнародний суд ООН 

РБ ООН – Рада Безпеки ООН 

ЕКОСОР – Економічна і Соціальна Рада ООН 

МКС – Міжнародний кримінальний суд 

ЮНЕСКО – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я 

ВПС – Всесвітній поштовий союз 

МВФ – Міжнародний валютний фонд  

ОБСЄ – Організація з безпеки і співробітництва в Європі  

УНЗ ООН – Управління по наркотикам і злочинності ООН 

ФАТФ – Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей 

РЄ – Рада Європи  

ПАРЄ – Парламентська асамблея Ради Європи 

ЄКПЗ – Європейський комітет з проблем злочинності Ради Європи  

ЄСПЧ – Європейський суд з прав людини  

ГРЕКО – Група держав проти корупції  

ЄС, Євросоюз – Європейський Союз 

Конвенція ООН 2000 р. – Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р. 

Нюрнберзький трибунал – Міжнародний військовий трибуналу для суду та 

покарання головних військових злочинців європейських країн осі 

Токійський трибунал – Міжнародний військовий трибунал для Далекого 

Сходу 

МКТЮ – Міжнародний трибуналу для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 

здійснені на території колишньої Югославії з 1991 р. 

МТР – Міжнародний трибунал по Руанді для судового переслідування осіб, 
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відповідальних за геноцид та інші серйозні порушення міжнародного 

гуманітарного права 

Інтерпол – Міжнародна організація кримінальної поліції  

Європол – Європейське поліцейське відомство 

ІКАО – Міжнародна організація цивільної авіації  

ІМО – Міжнародна морська організація  

МОМ – Міжнародна організація з міграції 

МАГАТЕ – Міжнародна агенція з атомної енергії  

ЄКПЗ – Європейський комітет з проблем злочинності  

КК – Кримінальний кодекс України 

КПК – Кримінальний процесуальний кодекс України 
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ВСТУП  
 

Актуальність теми дослідження. Питання протидії транснаціональній 

злочинності нині займає одне з головних місць серед найбільш актуальних та 

важливих проблем сучасного міжнародного кримінального права. Наприкінці 

XX – початку XXI ст. зусилля міжнародної спільноти спрямовуються на 

розробку й прийняття кримінально-процесуальних норм у сфері протидії 

міжнародному тероризму, організованій злочинності та іншим формам 

транснаціональної небезпеки. З цією метою активно ухвалюються міжнародні 

конвенції, приймаються резолюції й рекомендації, скликаються міжнародні 

форуми й конгреси, активізується діяльність міжнародних організацій, що 

здійснюють вагомий внесок у розробку міжнародних норм по протидії 

транснаціональній злочинності. Останні десятиліття ХХ ст. довели, що 

проблема глобалізації злочинності не може бути вирішена в рамках 

обмежених національно-державних засобів і методів. Одночасно з 

практичною реалізацією такого співробітництва багато у чому стали 

запитувані й наукові дослідження у даній сфері, одним з яких у доктрині 

міжнародного права являється вивчення різних аспектів транснаціонального 

кримінального права. Надзвичайна важливість транснаціонального 

кримінального права для існування сучасного світового правопорядку в 

умовах глобалізації й для збереження й розвитку міжнародного права 

зумовили вибір теми дослідження. 

Не дивлячись на велику кількість ухвалених на міжнародному рівні 

антикримінальних конвенцій (універсальних та регіональних), яких у наш час 

нараховується більше сотні, спрямованість діяльності Організації Об’єднаних 

Націй, Ради Європи, Європейського Союзу на протидію злочинності, 

тероризму, корупції, наркобізнесу, відмиванню «брудних» коштів, проведення 

постійної роботи по впровадженню міжнародних стандартів відправлення 

правосуддя, роботи поліції, виконання покарань й поводження з 

правопорушниками, правове регулювання відносин у цій сфері не є 
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досконалим: стрімко зростає міжнародна злочинність, урізноманітнюються 

форми й види транснаціональних злочинів та розширюються їх географічні 

кордони, а також спостерігається недостатній рівень впровадження й 

імплементації міжнародно-правових норм у національне законодавство.  

Враховуючи, що у наш час жодна країна не може самостійно успішно 

справитися із зростанням міжнародної злочинності, світова спільнота 

прийняла ряд угод у цьому напрямку, однією з яких являється Конвенція 

Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності від 15 листопада 2000 р. (Палермо, Італія) та протоколи, що її 

доповнюють. Транснаціональна злочинність стала предметом обговорення на 

конгресах та сесіях Генеральної Асамблеї ООН, засіданнях Комісії 

міжнародного права ООН, Комітету Генеральної Асамблеї ООН по 

кодифікації міжнародного кримінального права, світових та регіональних 

форумах. Перед світовою спільнотою постав цілий комплекс проблем, 

пов’язаних з різними міжнародно-правовими аспектами транснаціональної 

кримінальної злочинності: систематизація теоретичних знань і практики 

держав по багатьом напрямкам, зокрема у сфері універсальної та 

екстериторіальної юрисдикції; кримінальне переслідування осіб, що скоїли 

транснаціональні злочини; криміналізація злочинних діянь; розвиток 

співробітництва і взаємної правової допомоги у протидії транснаціональній 

злочинності. Окремої уваги потребує розробка, систематизація й кодифікація 

міжнародно-правових норм у сфері транснаціональних кримінальних 

відносин. 

Обґрунтування авторської концепції транснаціонального кримінального 

права здійснено на основі вивчення загальнотеоретичних розробок сучасної 

юриспруденції та методології, основ сучасного міжнародного права та 

досягнень доктрини міжнародного кримінального права, а також емпіричного 

матеріалу: міжнародно-правових актів та законодавства різних держав. 

Формування транснаціонального кримінального права, його природа, 

структура, предмет та завдання вимагають вивчення широкого кола питань, 
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пов’язаних з транснаціональною злочинністю в усіх її проявах. Вагоме 

значення для даного дослідження мають: загальнотеоретичні праці 

вітчизняних й зарубіжних вчених: Д. Анцилотті, Р. Аго, В.Г. Буткевича, 

В.Н. Денисова, П.Є. Казанського, М.І. Козюбри, М.М. Коркунова, Л.А. Луць, 

М.М Марченка, Ю.М. Оборотова, Н.М. Пархоменко, В.М. Сирих, 

Г.А. Христової, Дж. Шварценбергера, Ю.С. Шемшученка; доктринальні 

напрацювання сучасного міжнародного права: Т.О. Анцупової, 

М.О. Баймуратова, М.В. Буроменського, В. Бурхардта, О.В. Буткевич, 

О.В. Київець, М.І. Костенка, І.І. Лукашука, В.В. Мицика, Т.Л. Сироїд, 

О.В. Тарасова, Л.Д. Тимченка, Г.І. Тункіна, В. Шабаса; концепції 

міжнародного кримінального права: С.С. Андрейченко, В.Ф. Антипенка, 

Л.В. Багрій-Шахматова, Ш. Бассіоуні, Д. Бешарова, І.П. Бліщенка, 

В.А. Василенка, О.Г. Волеводза, М.М. Гнатовського, Н.В. Дрьоміної-Волок, 

Л.В. Іногамової–Хегай, Р.А. Каламкаряна, Л.А. Камаровського, І.І. Карпеця, 

А. Кассезе, А.Р. Каюмової, О.Г. Кибальника, Д.О. Коваля, М.І. Костенка, 

М.П. Куриса, Б.Д. Левина, Фр. фон Ліста, Ф.Ф. Мартенса, М.М. Микієвича, 

Д. Мюллера, А.В. Наумова, В.П. Панова, Ю.А. Решетова, К.С. Родіонова та ін. 

Крім того, останнім часом тематика джерел і системи транснаціонального 

кримінального права активно досліджується вченими у контексті загальної 

теорії міжнародного кримінального права. Зокрема, це роботи таких 

українських та зарубіжних науковців як Н.А. Зелінська, В.Н. Денисов, 

В.М. Дрьомін, Г.П. Жаровська, В.В. Голина, Дж. Альбанезе, К. Амбос, 

Н. Бойстер, А. Боссард, Г. Верле, А. Касеззе. Результати їхніх досліджень та 

висновки враховані при написанні дисертації та при формулюванні висновків. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до планових тем наукових 

досліджень кафедри порівняльного і європейського права, згідно з науковою 

темою Інституту міжнародних відносин «Асоціація як новий формат відносин 

України з Європейським Союзом: політичний, правовий, економічний та 

інформаційний аспекти» (№ 16БФ048-01), що є невід’ємною складовою 



 21 

Комплексної наукової програми Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексне вивчення та теоретичне обґрунтування транснаціонального 

кримінального права як підгалузі міжнародного кримінального права, його 

системи, джерел та інститутів, а також розробка науково теоретичних 

висновків і практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення 

правових механізмів співробітництва держав у протидії транснаціональній 

організованій злочинності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

- визначити специфіку основних доктринальних підходів до проблеми 

функціонування міжнародного кримінального права як фундаментальної 

основи транснаціонального права, а також виявити основні тенденції розвитку 

міжнародного кримінального права; 

- встановити методи дослідження транснаціонального кримінального 

права, враховуючи сучасні досягнення методологічної науки; 

- визначити сутність суспільних передумов становлення 

транснаціонального кримінального права, виявити їх значення для 

формування його основних інститутів; 

- встановити спільне та особливе у концепціях вітчизняних та зарубіжних 

авторів щодо правової природи міжнародного кримінального права та його 

підгалузей;  

- здійснити теоретичне осмислення концепції, поняття та сучасного 

змісту системи транснаціонального кримінального права; 

- визначити сутність й особливості транснаціонального кримінального 

права та сформулювати основні поняття цієї сфери міжнародного права; 

- встановити сутність проблеми визначення понять «транснаціональний 

злочин» й «склад транснаціонального злочину» у міжнародному 

кримінальному праві з урахуванням численних джерел міжнародного права, а 

також особливостей елементів складів транснаціональних злочинів та надати 
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власне бачення такого визначення; 

- встановити системоутворюючі критерії джерел права та визначити коло 

джерел транснаціонального кримінального права; 

- з’ясувати значення Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. для розвитку 

транснаціонального кримінального права та надати тлумачення її 

положенням; 

- виділити особливості та значення джерел права для розвитку та 

функціонування інститутів транснаціонального кримінального права; 

- надати характеристику основним напрямам діяльності Комісії 

міжнародного права по кодифікації транснаціонального кримінального права; 

- виявити сучасні тенденції застосування принципів міжнародного 

кримінального права в епоху глобалізації; 

- надати характеристику та визначити правову природу правосуб’єктності 

учасників транснаціональних відносин, виявити їх особливості, права та 

обов’язки, а також виявити особливості суб’єктів кримінальної 

відповідальності за скоєння транснаціонального злочину; 

- окреслити проблеми у реалізації завдань транснаціонального 

кримінального права у національній кримінальній юрисдикції, з’ясувати її 

сутність, види та дати власні пропозиції їх вирішення; 

- у порівняльно-правовому аспекті дослідити досвід європейських держав 

щодо особливостей таких інститутів міжнародного кримінального права як 

криміналізація транснаціональних злочинів, захист свідків, екстрадиція, 

правова допомога у розслідуванні й кримінальному переслідування 

правопорушників;  

- охарактеризувати міжнародно-правові засоби протидії 

транснаціональній злочинності, розкрити їх зміст й форми, а також з’ясувати 

механізм протидії;  

- обґрунтувати роль і значення міжнародних органів та організацій у сфері 

співробітництва й надання взаємної правової допомоги з питань протидії 



 23 

транснаціональній злочинності та показати універсальний вплив Організації 

Об’єднаних Націй та її форумів у цих відносинах; 

- надати характеристику правового становища Інтерполу, а також його 

завдань та форм діяльності щодо забезпечення найширшої співпраці й 

взаємодії правоохоронних органів різних держав у сфері попередження, 

припинення, розкриття й розслідування транснаціональних злочинів;  

- виокремити основні форми взаємної правової допомоги держав та 

міжнародних організацій у співробітництві держав щодо протидії 

транснаціональній злочинності; 

- встановити стан, пріоритети та недоліки міжнародного співробітництва 

України у протидії транснаціональній злочинності;  

- запропонувати шляхи вдосконалення джерельної бази та національного 

законодавства у сфері розвитку транснаціонального кримінального права. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, які виникають у зв’язку зі 

здійсненням транснаціонального злочину, його криміналізацією, 

притягненням суб’єкта такого злочину до відповідальності та співробітництва 

держав у протидії транснаціональній злочинності.  

Предметом дослідження є міжнародно-правові норми, що складають 

систему транснаціонального кримінального права у єдності структурних 

елементів, й містяться у джерелах, зокрема конвенціях, статутах, резолюціях, 

рекомендаціях та ін., а також актах національного права.  

Методи дослідження визначені його метою і завданнями. Для 

встановлення всебічності дослідження, обґрунтованості та об’єктивності 

наукових положень автор використав систему методів дослідження, що 

складають основу методологічної науки: загальнонаукові та спеціальні 

наукові методи. Серед них: 1) формально-юридичний метод – для здійснення 

аналізу юридичного змісту міжнародних універсальних, регіональних та 

національних правових актів з транснаціонального кримінального права, 

відповідних звичаєвих норм, а також рішень міжнародних установ; 2) метод 

системного та структурно-функціонального аналізу – для виявлення 
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внутрішніх зв’язків між нормами міжнародного кримінального права, а також 

виявлення особливостей структурних елементів транснаціонального 

кримінального права; 3) порівняльно-правовий метод – для з’ясування 

особливостей імплементації міжнародних кримінальних норм до 

внутрішньодержавного законодавства держав у досліджуваній сфері; 

4) логіко-семантичний метод – для з’ясування понятійного апарату в 

означеній сфері, а використання формально-логічного, а також методу 

моделювання для формулювання пропозицій щодо напрямів розвитку 

транснаціонального кримінального права. У процесі обґрунтування 

теоретичних висновків дисертації здобувачем використовувалися положення 

загальної теорії права, а також теорії та практики міжнародного права. 

Дослідження відбувалось на основі теоретичного й емпіричного 

матеріалу, а саме існуючих міжнародно-правових та національних 

нормативно-правових актів, актів міжнародних організацій, їх нормотворчої 

діяльності та доктринальних джерел.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у тому, 

що на підставі проведеного комплексного дослідження розроблено концепцію 

транснаціонального кримінального права, сформульовано нові теоретичні 

положення та висновки, серед яких найбільш значущими є:  

вперше: 

- запропоновано концепцію транснаціонального кримінального права, як 

підгалузі міжнародного кримінального права; 

- надано доктринальне тлумачення поняття транснаціонального 

кримінального права як підгалузі міжнародного кримінального права; 

транснаціональне кримінальне право являє собою відносно автономну 

підгалузь міжнародного кримінального права, яка входить в систему 

міжнародного права, включає принципи і міжнародно-правові норми, що 

визначають злочинність діяння і межі відповідальності за його вчинення, а 

також регламентують питання співробітництва держав з метою протидії 

транснаціональній злочинності.  
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- аргументовано висновок про те, що транснаціональне кримінальне 

право є комплексною підгалуззю міжнародного кримінального права, що 

обґрунтовано наступними тезами: транснаціональне кримінальне право має 

свій предмет правового регулювання, яким є суспільні відносини суб’єктів 

міжнародного кримінального права у протидії транснаціональним злочинам, а 

також по наданню правової допомоги по кримінальним справам 

транснаціонального характеру; визнання методу міжнародно-правового 

регулювання передбачає здійснення взаємовідносин суб’єктів 

транснаціонального кримінального права згідно угод, конвенцій, договорів, 

укладених на основі узгодженої волі держав-учасниць; наявність значного 

обсягу нормативної бази правового регулювання; транснаціональному 

кримінальному праву властивий комплекс спеціальних принципів, на яких ця 

підгалузь базується, зокрема, принцип невідворотності відповідальності за 

транснаціональні злочини, принцип правової допомоги у кримінальних 

справах, принцип міжнародного захисту прав і свобод людини від злочинних 

посягань тощо; 

- запропоновано згрупувати норми транснаціонального кримінального 

права у декілька блоків (підсистем) – матеріальне право, кримінально-

процесуальне право, кримінально-превентивне право, також до цієї сфери 

належать норми кримінально-виконавчої сфери; 

- сформульовано положення про те, що предметом правового 

регулювання транснаціонального кримінального права є суспільні відносини, 

що виникають з приводу вчинення суб’єктом транснаціонального злочину, 

серед яких виділяються дві основні групи: по-перше, це суспільні охоронні 

відносини, що виникають з приводу здійснення діяння, злочинність якого 

визначена у міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному 

законодавстві; по-друге, це міжнародне співробітництво між державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії транснаціональній 

організованій злочинності, яке здійснюється шляхом використання двох 

взаємопов’язаних механізмів – договірного (конвенційного) та організаційно-
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правового, що проявляється в діяльності загальних і спеціалізованих 

міжнародних організацій (органів, установ); 

- визначено коло суб’єктів транснаціональних кримінальних відносин, 

для якого є характерним розширення учасників цих відносин, тобто існування 

традиційних суб’єктів міжнародного права та нових, що пов’язано з розвитком 

суспільних відносин та ускладненням міждержавних стосунків; актуальним є 

питання про визнання суб’єктом транснаціонального кримінального права 

юридичної особи й правомірною є постановка питання про визнання 

міжнародної терористичної організації в якості самостійного суб’єкта злочину 

міжнародного тероризму і відповідальності по міжнародному праву; 

- визначено, що особливістю суб’єктного складу у транснаціональному 

кримінальному праві є наявність колективних суб’єктів злочину – 

організованих злочинних спільнот, які різняться за розмірами, сферам 

спеціалізації, територією дії й іншим параметрам, проте основним суб’єктом 

транснаціонального злочину є індивід (фізична особа); 

- сформульовано концептуальне визначення транснаціонального злочину 

та його основних властивостей, згідно якого транснаціональний злочин – це 

діяння (дія чи бездіяльність), здійснене суб’єктом злочину з «іноземним 

елементом» (діяння скоєне на іноземній території, є іноземці-співучасники 

тощо), яке ставить під загрозу важливі суспільні відносини (життя і здоров’я 

людини, безпеку, свободу, природу, майно, кошти тощо), або завдає шкоду 

цим відносинам, злочинні наслідки якого, як правило, наступають більше ніж 

для однієї держави; злочинність транснаціонального кримінального діяння 

встановлена міжнародно-правовими актами й національним законодавством; 

такі діяння кваліфікуються як злочинні у внутрішньодержавному праві не 

менше двох держав, під юрисдикцію яких вони підпадають; 

- доведено, що транснаціональний злочин є міжнародним по 

характеристиці злочинної діяльності (транснаціональності) суб’єктів, що 

беруть у ній участь й національним за характером кримінально-правової 

заборони (криміналізації діяння), що передбачає множинність юрисдикцій (дві 
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й більше); 

- систематизовано джерела транснаціонального кримінального права, 

виявлені їх особливості й визначено, що фундаментальне значення для них 

мають універсальні й допоміжні джерела міжнародного кримінального права; 

основне джерело транснаціонального кримінального права – конвенції – 

мають договірну форму й комплексний характер, тобто містять матеріальні, 

процесуальні й інші норми права уповноважуючого, зобов’язуючого чи 

заборонного характеру;  

- визначена роль та оцінено ефективність антикримінальних конвенцій, 

змістом яких є спеціальні умови міжнародної співпраці у протидії певним 

інтернаціоналізованим (транснаціональним) злочинам; антикримінальні 

конвенції фіксують норми, що визначають склади транснаціональних 

злочинів, юрисдикцію органів кримінальної юстиції, криміналізацію 

злочинних діянь, здійснення кримінального переслідування, а також 

регулюють співробітництво держав у сфері надання правової допомоги при 

здійсненні кримінального правосуддя;  

- визначено недоліки антикримінальних конвенцій, які містять 

зобов’язання лише щодо тих держав, що беруть у них участь, їм властиве 

порівняно невелике число ратифікацій, на відміну від універсальних 

конвенцій, які нараховують велике число учасників, а також існуючі 

розходження у позиціях держав з різними правовими системами іноді 

призводять до того, що конвенційні норми сформульовані в узагальненій 

формі;  

- дано правову характеристику Конвенції Організації Об’єднаних Націй 

проти транснаціональної організованої злочинності, ухваленої Резолюцією 

Генеральної Асамблеї № 55/25 від 15 листопада 2000 р., та протоколи, що її 

доповнюють: а) проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю 

та б) про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 

дітьми; Конвенція ООН 2000 р. являється кодифікованим актом, у якому 

дається визначення понять (транснаціональність, організована злочинна група 
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тощо), юрисдикція (відповідно до національного законодавства), зобов’язання 

держав по криміналізації злочинів (участь в організованій злочинній групі, 

відмивання коштів, корупція тощо), кримінального переслідування винних 

осіб, по наданню взаємної правової допомоги та інше; 

- обґрунтована необхідність реалізації норм транснаціонального 

кримінального права у національній кримінальній юрисдикції, яка 

здійснюється при дотриманні відповідної процедури, через трансформацію 

національного законодавства шляхом криміналізації транснаціональних 

злочинів та пеналізації, тобто призначення національними судами покарання 

за міжнародні злочини; норми транснаціонального кримінального права 

реалізуються виключно через застосування норм внутрішньодержавного 

кримінального права та процесу національними правоохоронними органами, 

у той час як норми міжнародного кримінального права можуть бути 

застосовані й міжнародними судовими органами, зокрема Міжнародним 

кримінальним судом на підставі Римського статуту від 17 липня 1998 р.; 

реалізація норм транснаціонального кримінального права допускається 

шляхом застосування державами будь-якої кримінальної юрисдикції, 

встановленої у відповідності зі своїм внутрішнім законодавством; 

- встановлено, що у механізмі імплементації норм міжнародного права 

існує потреба скорочення розриву часового перебігу між прийняттям 

конвенції та її ратифікацією Верховною Радою України, а також потреба 

приведення у відповідність положень внутрішньодержавного законодавства 

України щодо складів транснаціональних злочинів до міжнародно-правових 

норм й повного відображення їх елементів; елементи складів злочинів 

транснаціонального характеру, встановлені на міжнародному рівні, можуть 

входити до одного чи декількох складів злочинів Кримінального кодексу 

України; склади злочинів за кримінальним правом України також можуть бути 

сформульовані більш широко, ніж склади транснаціональних злочинів, 

встановлені на міжнародному рівні; 
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удосконалено: 

- дефініцію понять «міжнародний злочин», «злочин міжнародного 

характеру», «конвенційний злочин», «екстрадиційний злочин»; 

- аргументацію щодо обґрунтування концепції міжнародного 

кримінального права як галузі міжнародного права; розвинуто положення про 

те, що про наявність галузі міжнародного кримінального права свідчить не 

тільки наука міжнародного права, але й міжнародно-правова практика; 

- класифікацію загальних принципів міжнародного права, розвинуто їх 

зміст та особливості застосування у транснаціональному кримінальному праві, 

а також сформульовано систему принципів транснаціонального 

кримінального права, основоположне значення для формування й 

функціонування яких мають принципи міжнародного кримінального права; 

- основні положення щодо складу транснаціонального злочину, його 

об’єкту, суб’єкту, об’єктивної сторони та суб’єктивної сторони; 

- поняття національної юрисдикції, її видів та обґрунтовано засади 

реалізації норм транснаціонального кримінального права у національному 

праві; 

- закономірності і тенденції розвитку найбільш небезпечних видів 

транснаціональних злочинів, а також характеристика нових видів в умовах 

сучасних глобалізаційних трансформацій, а також дана оцінка їх соціальним 

наслідкам; 

- дано юридичну оцінку існуючому в Україні правовому механізму щодо 

протидії транснаціональній злочинності, який виражений у нормативно-

правовій базі, інституційній структурі й міжнародному співробітництві по 

наданню взаємної правової допомоги; встановлено, що існує необхідність його 

удосконалення; до виключного регулювання кримінального права України 

відносяться встановлення елементів складів злочинів транснаціонального 

характеру та покарання за їх вчинення та інших кримінально-правових 

заходів, пов’язаних з притягненням винної особи до кримінальної 

відповідальності, правила визначення місця скоєння цих злочинів та 
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застосування до них законодавства України про 

кримінальну відповідальність.  

дістали подальшого розвитку: 

- дослідження суперечливих глобалізаційних процесів і виявлено їх вплив 

на розвиток транснаціональної злочинності у контексті глобалізаційної 

трансформації політичних, економічних, ідеологічних й інформаційних 

факторів;  

- теоретична аргументація понятійно-категоріального апарату 

міжнародного кримінального права в частині транснаціональних відносин 

злочинності, визначення суб’єктів та їх відповідальності; 

- положення міжнародного кримінального права про видачу 

(екстрадицію), передачу ув’язнених та засуджених осіб, захист свідків та 

надання допомоги потерпілим особам, а також виявлено їх особливості у 

транснаціональному кримінальному праві; 

- розуміння ролі й функціонального призначення міжнародних 

організацій та органів у генезисі міжнародного кримінального права у цілому, 

й у формуванні й розвитку його підгалузі – транснаціонального кримінального 

права; 

- доведено необхідність удосконалення норм внутрішньодержавного 

кримінального законодавства у сфері транснаціональних відносин, зокрема 

криміналізації злочинних діянь, кримінального переслідування, екстрадиції, 

захисту свідків та взаємної правової допомоги держав у протидії 

транснаціональній злочинності;  

- здійснено комплексний порівняльно-правовий аналіз діючих 

міжнародно-правових і внутрішньодержавних актів, що містять норми 

транснаціонального права, а також узагальнені і систематизовані 

концептуальні ідеї, що розроблені у вітчизняній й зарубіжній доктрині, 

стосовно природи транснаціонального кримінального права та запропоновано 

власну класифікацію таких актів; 

- положення про необхідність удосконалення національного 
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кримінального законодавства України у частині, по-перше, імплементації 

норм міжнародних конвенцій щодо протидії транснаціональним злочинам, яка 

відбувається не завжди разом з ратифікацією міжнародних конвенцій; по-

друге, законодавство України про кримінальну відповідальність не завжди 

повно відображає елементи складів злочинів транснаціонального характеру; 

по-третє, транснаціональні злочини імплементуються до різних розділів 

Особливої частини Кримінального кодексу України відповідно до сфери 

міжнародного правопорядку, на яку вони посягають, а також елементи складів 

злочинів транснаціонального характеру, встановлені на міжнародному рівні, 

можуть входити до одного чи декількох складів злочинів Кримінального 

кодексу України; четверте, склади злочинів за кримінальним правом України 

можуть бути сформульовані більш широко, ніж склади транснаціональних 

злочинів, встановлені на міжнародному рівні. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає у 

тому, що викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути 

використані: 

- у науково-дослідній сфері – результати дослідження сприяють 

подальшому вивченню проблем міжнародного кримінального права та 

транснаціонального кримінального права, а також окремих його інститутів; 

- у правотворчості – у внутрішньодержавній правотворчій діяльності з 

метою розробки нових та удосконалення чинних нормативно-правових актів з 

питань кримінального права; 

- у правозастосовній діяльності – використання одержаних результатів 

дасть змогу підвищити рівень ефективності кримінального законодавства та 

норм міжнародного права; 

- у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції, 

розроблені в дисертації, можуть бути використані у процесі наукових 

конференцій та диспутів, під час вивчення таких наукових дисциплін як 

«Міжнародне право», «Міжнародне кримінальне право», «Порівняльне 

кримінальне право», «Транснаціональне кримінальне право» у закладах вищої 
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освіти, при підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній 

роботі студентів, слухачів та курсантів, при розробці методичних 

рекомендацій, у процесі підготовки робочих програм та планів, підручників, 

навчальної та прикладної літератури.  

Результати проведеного дослідження можуть бути використані в якості 

доктринального джерела у процесі підготовки міжнародно-правових 

документів у сфері транснаціонального кримінального права, та діяльності 

міжнародних судових установ; а також для подальшого розвитку науки 

міжнародного права; удосконалення положень міжнародних конвенцій та 

договорів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею. Викладені в дисертації наукові положення, висновки і 

рекомендації, що винесені на захист, отримані дисертантом самостійно. При 

використанні нормативних джерел і попередніх досліджень на них зроблено 

відповідні посилання. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри міжнародного та порівняльного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Результати дослідження доповідалися й обговорювалися на 

таких конференціях: VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Стан дотримання прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні 

аспекти» (м. Київ, 22.03.2018 р.), Міжвузівська науково-практична 

конференція «Правові реформи в Україні: реалії сьогодення» (м. Київ, 

28.11.2018 р.), Круглий стіл «Забезпечення прав людини в контексті 

інтеграційних процесів України» (м. Київ, 29.11.2018 р.), Всеукраїнська 

науково-практична конференція «На перетині мови і права» (м. Київ, 

21.02.2019 р.), Круглий стіл «Законодавчі аспекти модернізації механізмів 

публічного управління та адміністрування в Україні» (м. Київ, 02.04.2019 р.), 

Науково-практична конференція «Роль юридичної науки у забезпеченні 

правоохоронної діяльності» (м. Київ, 25.04.2019 р.), Науково-практична 
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конференція «Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод 

людини і громадянина, інтересів суспільства та держави» (м. Харків, 

14.06.2019 р.), X International youth conference «Perspectives of science and 

education» (Нью-Йорк, США, 21.06.2019 р.), Міжнародна науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному 

суспільстві» (м. Харків, 20.03.2020 р.), VІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики» 

(м. Харків, 9-10.04.2020 р.), Міжнародна науково-практична конференція 

«Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в 

Україні: питання взаємодії» (м. Ужгород, 8-9.05.2020 р.).  

Окремі результати дослідження було апробовано при викладанні курсу 

лекцій «Транснаціональне кримінальне право» та «Порівняльне кримінальне 

право» для студентів Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження 

відображені у 34 публікації (загальним обсягом 41,74 авт. арк.), у тому числі: 

одна одноосібна монографія (18 авт. арк.); 21 наукова стаття (4 статті у 

наукових фахових виданнях України, 13 статей у наукових фахових виданнях 

України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних та 4 статті – 

в іноземних фахових виданнях); один підручник у співавторстві (1,5 авт. арк. 

належить особисто автору); 11 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях, круглих столах.  

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями 

дослідження, а матеріал викладено у послідовності згідно з логікою розробки 

наукової проблеми. Робота складається із вступу, шести розділів, двадцяти 

чотирьох підрозділів, висновків, списку використаних джерел (569 

найменувань на 53 сторінках) та додатку. Загальний обсяг дисертації 

становить 556 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

1.1. Міжнародне кримінальне право: фундаментальна основа 

транснаціонального кримінального права. Основні тенденції розвитку. 

 

В умовах зростаючого усвідомлення державами їх взаємозв’язаності й 

цілісності світу все більше обґрунтовується необхідність збереження цілісної 

системи міжнародного права як ефективного регулятора міжнародних 

відносин у глобалізованому світі при наявності нових загроз й викликів 

міжнародному правопорядку. Цілісна система міжнародного права формує 

налагоджений механізм дії своєї власної структури, що виражається у 

взаємодії й узгодженості її елементів. Професор І.І. Лукашук під міжнародним 

правом розуміє систему юридичних принципів і норм, що регулюють 

міждержавні відносини з метою забезпечення миру й співробітництва [216, 

с. 11]. Професор В.А. Василенко підкреслює важливу рису міжнародного 

права, яке представляє собою об’єктивно існуючу складноструктуровану 

нормативну систему, що формувалась у процесі тривалого історичного 

розвитку і продовжує інтенсивно розвиватися [28, с. 204]. Систему 

міжнародного права як об’єктивно існуюче явище слід розуміти в якості 

регулятивного механізму, якому властива певна сукупність властивостей, 

таких як: ієрархічність, структурованість, узгодженість, 

взаємодоповнюваність, які обумовлюють основоположну властивість системи 

– цілісність. Система міжнародного права передбачає наявність здатності 

встановлювати системоутворюючі міжнародні правовідносини, а також 

системи зв’язків між її елементами, що надають їй цілісних характеристик 

забезпечувати самостійне її функціонування. Представники зарубіжної науки 

підкреслюють таку важливу й визначальну рису міжнародної системи як 

загальносвітовий чи універсальний характер. Іспанський вчений професор 
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К.Х. П’єрнас вважає, що сучасна система міжнародного права «являється 

планетарною не тільки тому, що вона дійсно являється універсальною, що 

очевидно, але й тому, що масштаб величезних проблем, які на неї тиснуть, 

роблять її планетарною, чи мова йде про організовану злочинність, тероризм, 

міграційні потоки, погіршення оточуючого середовища, фінансові кризи чи 

воєнні конфлікти» [510, с. 37]. К.Х. П’єрнас зауважує, що система 

міжнародного права у наш час знаходиться між двох полюсів: полюсу єдності 

та полюсу фрагментації, а в епіцентрі сполучення цих двох тенденцій як 

завжди знаходиться суверенна держава [510, с. 38]. Професор В. Фрідман у 

своїй праці під назвою «Мінлива структура міжнародного права» констатує, 

що «класична система міжнародного права у сучасних умовах обросла 

багатьма новими сферами» [480, с. 57, 61]. 

Однією з таких сфер являється міжнародне кримінальне право, яке набуло 

самостійного характеру після Другої світової війни й приводом для цього 

послужило кримінальне покарання воєнних злочинців, а також осіб, що скоїли 

злочини проти миру й міжнародної безпеки шляхом розв’язання війни. Проте 

елементи міжнародного кримінального права й міжнародної кримінальної 

відповідальності з’явились набагато раніше сучасної епохи й пов’язані з 

війнами. У наш час проблеми міжнародного кримінального права набули 

надзвичайно великого суспільно-політичного значення, інтерес до якого 

проявляють не тільки державні діячі, дипломати та юристи, а й уся міжнародна 

спільнота. 

Одними з перших концепцію міжнародного кримінального права 

обґрунтували російські вчені М.М. Коркунов та Ф.Ф. Мартенс, зокрема, ще 

наприкінці XIX ст. професор М.М. Коркунов вказував на необхідність 

існування міжнародного кримінального права, обґрунтовуючи необхідність 

його створення тим, що норми останнього покликані служити захистом 

принципів міждержавного співробітництва [196, с. 120-121]. У XIX ст. 

концепція міжнародного кримінального права була сфокусована переважно на 

теоріях національної кримінальної юрисдикції та питаннях взаємної 
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юридичної допомоги держав по кримінальним справам. Таку позицію 

зустрічаємо у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема, Б. фон 

Бернарда, И.К. Бюнчли, А. Виллефорта, Г. Кларка, П.Є. Казанського, 

Л.А. Камаровського, М.С. Таганцева, А.М. Штиглиця. На початку ХХ ст. під 

міжнародним кримінальним правом також розуміли вузьке коло норм, які 

регулювали питання дії кримінального закону в просторі, а також питання 

правової допомоги й видачі злочинців. У другій половині ХХ ст. міжнародне 

кримінальне право отримало значний розвиток, що доводять ухвалені 

міжнародно-правові акти як універсального так й регіонального характеру, а 

також доктринальне обґрунтування теоретико-методологічних положень. 

Професор Н.А. Зелінська, зазначає: «доктрина міжнародного кримінального 

права почала своє існування із дослідження проблем взаємодії держав щодо 

здійснення заходів кримінальної репресії і охоплювала всі питання, що 

знаходяться на стику міжнародного права і національних кримінально-

правових систем (переважно, регламентацію кримінальної юрисдикції і права, 

застосовного відносно злочинів з іноземним елементом, тобто проблеми 

аналогічні тим, які виникають у процесі розгляду цивільних справ і належать 

до «колізійного» чи «міжнародного приватного права»)» [120, с. 134]. 

Професор В.Г. Буткевич звертає увагу на походження терміну «міжнародне 

кримінальне право», що пов’язано з німецькою юридичною термінологією. 

Ще у 1862 р. Л. фон Бар розглядав міжнародне кримінальне право окремо від 

міжнародного приватного права [250, с. 681]. Як відомо, термін «private 

international law» – міжнародне приватне право – був застосований Дж. Сторі 

у 1834 р. Дж. Сторі посвятив главу свого трактату про конфлікти права 

(Commentaries on the Conflict of Laws) колізіям у кримінальному праві. 

Оскільки міжнародне кримінальне право з самого початку вважалось правом, 

яке регулює вузьке коло питань, що стосуються юрисдикції 

внутрішньодержавних кримінальних судів, його деякі автори вважали 

складовою частиною міжнародного приватного права, а не міжнародного 

публічного права. Інша точка зору полягала у запереченні зв’язку 
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міжнародного кримінального права з міжнародним приватним правом. Це був 

етап становлення міжнародного кримінального права. 

Наступний етап розвитку міжнародного кримінального права пов’язаний 

із рішеннями Нюрнберзького та Токійського міжнародних трибуналів. Після 

Другої світової війни у міжнародному кримінальному праві гостро постало 

питання розробки складів міжнародних злочинів, у першу чергу воєнних 

злочинів, й необхідність визначення правозастосовного суб’єкта, яким став 

трибунал ad hoc – Нюрнберзький міжнародний воєнний трибунал. Основними 

тенденціями розвитку міжнародного кримінального права під впливом 

Нюрнберзького процесу можна відмітити наступні. По-перше, розробка 

міжнародно-кримінальних норм, спрямованих на підтримку миру, запобігання 

агресії, зокрема розробка Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства, 

утвердження правових норм про заборону пропаганди війни, формування 

понять й складів злочинів проти миру, людяності й визнання їх як найтяжчих 

міжнародних злочинів проти усієї світової спільноти, проти основ 

міжнародного права. По-друге, розробка й формулювання цих норм, а також 

рішення Нюрнберзького трибуналу сприяли розробці й ухваленню значного 

числа міжнародно-правових норм про захист людини у мирний час й 

співробітництво держав у цій сфері. Були ухвалені Загальна декларація прав 

людини 1948 р., Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р., 

Міжнародні пакти про права людини 1966 р., а також численні конвенції, 

наприклад Конвенція про попередження злочину геноциду та покарання за 

нього від 9 грудня 1948 р. та ін. По-третє, впровадження у міжнародну 

практику і міжнародне право принципу відповідальності вищих посадових 

осіб держав за планування й здійснення міжнародних злочинів. Такі особи не 

звільняються від відповідальності, навіть якщо вони діяли за розпорядженням 

уряду чи за наказом начальника. Строк давності стосовно таких злочинів не 

застосовується, що у подальшому було закріплено у спеціальній Конвенції про 

незастосування строку давності до подібних злочинів від 26 листопада 1968 р. 

У документах ООН неодноразово ставилося питання не тільки про розробку 
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окремих проблем міжнародного кримінального права Комісією міжнародного 

права ООН, але й про всебічне доктринальне дослідження усієї системи 

міжнародного кримінального права стосовно сучасних взаємовідносин держав 

у протидії злочинності. Більше того, у рамках конгресів ООН з попередження 

злочинності і поводженню з правопорушниками стали розроблятися, а згодом 

надаватися рекомендації державам для прийняття типових угод про видачу 

злочинців, про правову допомогу у кримінальних справах та ін.  

З плином часу концепція міжнародного кримінального права змінилась, 

акцентуючи увагу й на інших проблемах сучасного світу. Історичний досвід 

ХХ ст. сформував новий погляд на проблему теоретичного розуміння 

міжнародного кримінального права [142, с. 12]. Плеяда знаних вчених 

займалась розробкою теоретичних проблем міжнародного кримінального 

права, зокрема Р. Аго, Д. Анцилотті, М.Ш. Бассіоуні, Г.Верле, В.Н. Денисов, 

В.А. Василенко, А.Н. Трайнін, П.С. Ромашкін, І.І. Лукашук, А.В. Наумов, 

І.І. Карпець, М.І. Костенко, М.Д. Шаргородський, С.В.Черніченко, М.І. Блум, 

Я. Броунли, Дж. Шварценбергер, А. Кассезе, Д. Башаров, Я. Динштейн, 

М. Шоу та інші висловлювали різні погляди й формували різні концепції. 

Відомий британський вчений професор Дж. Шварценбергер вельми різко 

висловився проти міжнародного кримінального права. Він провів велику 

дослідницьку роботу, проаналізував відомі на той час трактування цього 

поняття, й прийшов висновку, що такої галузі права не існує й закладена у 

понятті міжнародного кримінального права суперечність передбачає наявність 

наддержавної влади. А відсутність влади, яка була б здатна застосовувати 

право стосовно всіх держав, у тому числі й тих, які мають право вето у Раді 

Безпеки ООН, позбавляє міжнародну спільноту найбільш суттєвої умови, від 

якої залежить кримінальне право. Дж. Шварценбергер вважав, що як окрема 

галузь міжнародного права «міжнародне кримінальне право» ще не 

розвинулось [533, с. 63-96].  

Новітній етап розвитку міжнародного кримінального права 

характеризується наступним. З часом по мірі інтернаціоналізації злочинності 
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міжнародне кримінальне право зосередилось на координації спільних зусиль 

держав у протидії злочинності, що значно розширило його концептуальні 

рамки. Проведено чітке розмежування щодо міжнародної політичної 

відповідальності держав й міжнародної кримінальної відповідальності 

окремих осіб; сформовані принципи міжнародної кримінальної 

відповідальності й виділені в окрему групу злочини міжнародного 

характеру [142, с. 13].  

З’ясування концепції міжнародного кримінального права, яка з плином 

часу поступово утвердилася у світовій [447] та вітчизняній [351] літературі й 

стає все більш запитуваною, являється методологічно важливим для розуміння 

транснаціонального кримінального права та його місця у міжнародному праві. 

Концептуально розуміння міжнародного кримінального права у доктрині 

міжнародного права розвивалось від заперечення його самостійного існування 

(Л.Н. Галенская, Дж. Шварценбергер), визначення його як галузі 

міжнародного публічного права (І.І. Лукашук, А.В. Наумов, В. Пелла, 

М.Д. Шаргородський), до визнання його самостійності. Зокрема, видатні вчені 

у сфері міжнародного права І.І. Лукашук та А.В. Наумов визначили 

міжнародне кримінальне право як галузь міжнародного публічного права, 

принципи і норми якої регулюють співробітництво держав і міжнародних 

організацій у боротьбі зі злочинністю [222, с. 9].  

Одним з перших обґрунтовував міжнародне кримінальне право як 

самостійну комплексну галузь права П.С. Ромашкін [350, с. 21-30], а згодом й 

інші дослідники (Ю.А. Решетов, Г.В. Ігнатенко, О.І. Тиунов). Згідно цієї 

концепції міжнародне кримінальне право розуміється як комплексна галузь, 

що включає матеріальні й процесуальні норми (Ю.А. Решетов [343, с. 63]). На 

комплексному характері міжнародного кримінального права наголошують 

Д.Дж. Бешаров, Я. Динштейн, М.Ш. Бассіоуні [446; 455; 474]. Визначення цієї 

галузі права зустрічаємо й у А.Р. Каюмової, яка пише, що міжнародне 

кримінальне право слід розуміти як систему міжнародно-правових принципів 

і норм, що визначають склади міжнародних злочинів і злочинів міжнародного 
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характеру, регулюють діяльність органів міжнародної юстиції, а також 

питання надання міждержавної допомоги по кримінальним справам [144]. 

Професор М.І. Костенко, говорячи про міжнародне кримінальне право як про 

«комплексну самостійну галузь міжнародного публічного права», вказує, що 

«міжнародне кримінальне право представляє собою систему 

загальновизнаних міжнародно-правових принципів і норм, що регулюють 

співробітництво між суб’єктами міжнародного права з питань попередження і 

притягнення винних осіб за здійснення міжнародних злочинів і злочинів 

міжнародного характеру, наданню судової допомоги, проведенню 

розслідування, кримінального переслідування і судового розгляду, 

застосуванню і виконанню міри покарання, оскарженню і перегляду судових 

рішень, передбаченим загальновизнаними принципами і нормами 

міжнародного права і міжнародними договорами держав» [200, с. 48]. 

Професор В.Г. Буткевич дає наступну дефініцію: «міжнародне кримінальне 

право – це сукупність принципів і норм, які регулюють співпрацю суб’єктів 

міжнародного права у сферах кримінальної юстиції, боротьби з міжнародними 

злочинами та злочинами міжнародного характеру» [250, с. 676]. Не важко 

помітити, що в даних визначеннях автори відмічають комплексний характер 

міжнародного кримінального права – галузі, що об’єднує норми матеріального 

й процесуального характеру, а також норми, що відносяться до судоустрою. 

У наш час міжнародне кримінальне право сформувалось як єдина, 

самостійна, відмінна від національного права конкретних держав, система 

права, яка функціонує у міжнародній нормативній системі, будучи в її рамках 

нормативною підсистемою. При цьому міжнародна система включає не тільки 

певні суб’єкти, але й відносини між ними, міжнародно-правові й інші 

соціальні норми, а також взаємодії між усіма компонентами міжнародної 

системи і між нею та її компонентами. В основі міжнародного кримінального 

права лежить певний фундамент – принципи міжнародного права, які, поза 

сумнівом, є нормами jus cogens та містять зобов’язання erga omnes. Основне 

значення системного підходу при визначенні принципів міжнародного 
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кримінального права полягає у тому, щоб підкреслити взаємозв’язок і 

взаємозалежність принципів, що знайшли юридичне закріплення у різних 

міжнародних і внутрішньодержавних нормативних актах, що згруповані у 

групи (категорії) й представлені у певному ієрархічному порядку.  

Сучасне міжнародне кримінальне право являє собою складне системне 

утворення, що динамічно розвивається, зростання ролі якого зумовлене цілим 

рядом причин, серед яких: а) динамічність розвитку міжнародного 

кримінального права, обумовлена стрімкими змінами у структурі міжнародної 

злочинності (різке зростання транснаціональної організованої злочинності, 

терористичних актів, наркоторгівлі, кіберзлочинності тощо); б) збільшення 

темпів міжнародної, зокрема європейської, інтеграції та як наслідок 

необхідність гармонізації і уніфікації національного права держав на основі 

принципів і норм міжнародного кримінального права; в) складна 

структурованість суспільних відносин, що регламентуються міжнародним 

кримінальним правом; г) специфічний характер джерел міжнародного 

кримінального права; д) недосконалість правового регулювання відносин 

міжнародної злочинності; е) необхідність формування оптимальної моделі 

міжнародного кримінально-правового впливу, а також правові й судові 

реформи, що проводяться у багатьох країнах та які спрямовані на приведення 

національного законодавства у відповідність з нормами міжнародного права. 

У процесі відособлення міжнародного кримінального права як 

самостійної галузі сформувались предмет і методи правового регулювання. Як 

зазначає професор О.Г. Кибальник, «як не дивно, але більшість вітчизняних 

авторів зазвичай умовчують про виділення самостійного предмету правового 

регулювання, властивого міжнародному кримінальному праву» [149, с. 22]. 

Одним з перших, хто сформулював свою позицію щодо предмету правового 

регулювання міжнародного кримінального права, був П.С. Ромашкін. У 

середині ХХ ст. він писав: «міжнародне кримінальне право регулює відносини 

між державами, що складаються у процесі їх координованої боротьби з 

міжнародними злочинами)» [350, с. 25]. Його позиція була підтримана 
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багатьма вченими. Зокрема І.І. Лукашук та А.В. Наумов дещо розширили 

предмет міжнародного кримінального права й на їх погляд воно регулює 

«міждержавні відносини, тобто відносини з участю держав і міжнародних 

організацій» [222, с. 9].  

З точки зору загальної теорії права предметом правового регулювання «є 

такі суспільні відносини, упорядкування яких можливе і водночас доречне 

саме за допомогою юридичних засобів і способів, адже право є універсальним 

соціальним регулятором, проте не єдиним і не всеохоплюючим. Існують певні 

об’єктивні можливості права, які визначають межі правового регулювання, 

поза якими воно стає неефективним, некорисним і навіть здатне 

перетворитися на свою протилежність – стати неправовим, тобто 

шкідливим» [102, с. 97].  

Під предметом правового регулювання міжнародного кримінального 

права розуміються відносини, що виникають з приводу строго 

регламентованих юридичних фактів – здійснення винною особою (особами) 

діяння, визнаного міжнародним злочином. Таке діяння може бути злочином 

по загальному міжнародному праву або злочином міжнародного характеру. 

Так, дійсно, більшість міжнародно-правових конвенцій містять безпосередню 

вказівку на те, що вони можуть бути застосовні у випадку здійснення строго 

визначених діянь. Зокрема, у ст. 3 Конвенції ООН проти корупції 2003 р. 

зазначається що «Конвенція застосовується відповідно до її положень до 

запобігання, розслідування та кримінального переслідування за корупцію та 

до призупинення операцій (заморожування), арешту, конфіскації та 

повернення доходів від злочинів, визнаних такими згідно із цією 

Конвенцією» [168]. У ст. 3 Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р. також міститься норма, яка встановлює, що 

«Конвенція, якщо в ній не зазначене інше, застосовується до попередження, 

розслідування і карного переслідування у зв'язку з: a) злочинами, визнаними 

такими відповідно до статей 5, 6, 8 і 23 цієї Конвенції, і b) серйозними 

злочинами, як вони визначені у статті 2 цієї Конвенції, якщо ці злочини носять 
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транснаціональний характер і вчинені за участю організованої злочинної 

групи» [169]. Аналогічні норми містяться у багатьох інших конвенціях. 

Відносно предмету міжнародного кримінального права як складової 

частини міжнародного публічного права у доктрині сформувались два 

основних підходи. Згідно першого, міжнародне кримінальне право являє 

собою комплексну галузь, що об’єднує норми матеріального, процесуального, 

організаційного та виконавчого характеру. У цьому розумінні наглядним 

являється Римський статут МКС 1998 р., який містить усі зазначені норми, до 

того ж регламентує особливості виконання покарань за вироком Суду. Другий 

підхід випливає із тенденції, що намітилась останнім часом, відособлення у 

числі джерел міжнародного права норм сугубо матеріального характеру. Цей 

процес супроводжується паралельним становленням міжнародного 

кримінального процесу, міжнародного кримінально-виправного права як 

відносно самостійних галузей.  

З таких позицій основними критеріями виділення норм міжнародного 

кримінального права являються регламентація ними визначення злочинності 

діянь (міжнародна криміналізація) та їх караність (міжнародна пеналізація). 

Якщо злочинність діяння як пряма його заборона у міжнародним актах 

встановлюється конкретно й вичерпно, то щодо караності ситуація інша, де 

суверенітет держав відіграє визначальну роль. Крім того, у цьому відношенні 

міжнародне кримінальне право у цілому є більш лояльним, ніж національні 

правові системи, в яких рамки санкцій являються доволі вузькими. Норми 

діючого міжнародного кримінального права практично ніколи не будуються 

за класичною для національного кримінального законодавства схемою: 

«диспозиція – санкція». Питання покарання в літературі або висвітлюється 

скупо, або зовсім не висвітлюється, й лише останнім часом йому почати 

приділяти увагу [241, с. 158-170]. 

Аналіз численних джерел міжнародного кримінального права (конвенцій, 

договорів, угод тощо) свідчить про те, що воно направляє свій вплив на 

вирішення таких проблем як: криміналізація злочинних діянь; пеналізація 
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даних дінь у відповідності з їх суспільною небезпекою; розробка міжнародних 

стандартів стосовно виконання покарання; вироблення стратегії протидії 

міжнародній злочинності у цілому й з окремими злочинами міжнародного 

характеру; співробітництво держав та міжнародних організацій у справі 

попередження, припинення, виявлення й розслідування злочинів по 

міжнародному праву, а також затримання осіб, що їх здійснили, та 

притягнення їх до кримінальної відповідальності. 

Норми міжнародного кримінального права неоднорідні. Як слушно 

зазначає Н.А. Зелінська, «оскільки кримінальне переслідування осіб, що 

здійснили міжнародні злочини, здійснюється в рамках національної чи 

міжнародної юрисдикції, солідарне кримінальне переслідування може 

виражатися: а) у взаємодії національних юрисдикцій, тобто приймати 

транснаціональний характер; б) у діяльності органів міжнародної юстиції, 

тобто носити інтернаціональний характер у строгому значенні» [126, с. 172]. 

Міжнародне кримінальне право встановлює юрисдикцію міжнародної судової 

системи, загальні принципи міжнародного кримінального права, склад і 

управління справами міжнародної кримінальної судової системи, норми 

міжнародного кримінального процесу (розслідування і кримінальне 

переслідування, судовий розгляд, міри покарання, оскарження і перегляд 

судових рішень), міжнародне співробітництво і судову допомогу, виконання 

судових рішень.  

З плином часу у своєму розвитку за доволі короткий строк міжнародне 

право зазнало змін, наповнилось новим змістом. Як відмічає професор 

В.Н. Денисов: «У доктрині сучасне міжнародне право названо новим 

міжнародним правом (на відміну від старого чи класичного міжнародного 

права, в якому право звернення до війни – jus ad bellum займало центральне 

місце), по суті, завдяки забороні в Статуті ООН, чи у більш широкому сенсі в 

праві ООН, війни як такої. В силу цього нове міжнародне право стало правом 

миру, що надало всім державам (великим і малим) абсолютні гарантії 

збереження їх суверенітету і територіальної цілісності» [68, с. 452]. 
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Однією з головних тенденцій розвитку міжнародного права у ХХI ст. 

стала тенденція відособлення міжнародного кримінального права як 

самостійної галузі. Таку позицію ми зустрічаємо у працях Н.А. Зелінської, 

І.І. Лукашука, А.В. Наумова, В.П. Панова, М.І. Костенка, О.Г. Кибальника, 

М.Ш. Бассіоуні, Д.Дж. Бешарова та ін.  

Однією із самих характерних особливостей системи міжнародного 

кримінального права являється те, що вона має немало спільних рис з 

системою внутрішньодержавного кримінального права, під впливом якого 

вона формувалась. Міжнародне кримінальне право й внутрішньодержавне 

кримінальне право, як й транснаціональне кримінальне право, мають спільне 

завдання (мету). Практично всі автори вказують, що їх завданням (метою) 

являється протидія міжнародній злочинності, злочинам міжнародного 

характеру, захист миру тощо. 

Міжнародне й внутрішньодержавне право, будучи самостійними 

правовими системами, знаходяться у постійній взаємодії. Тенденція взаємодії 

й взаємопроникнення міжнародних і внутрішньо-державних явищ і процесів 

являється світовою й виражається поглибленням взаємодії міжнародного 

права з національно-правовими системами у цілому та міжнародного 

кримінального права (а також його складових) з внутрішньодержавним 

кримінальним правом зокрема. Як пише М.І. Костенко: «Міжнародне 

кримінальне право характеризується тим, що воно зберігає міжнародний 

правопорядок у цілому з допомогою специфічних кримінально-правових 

методів і засобів. Подібно тому як внутрішньодержавне кримінальне право 

охороняє від злочинних посягань внутрішньодержавний правопорядок, 

міжнародне кримінальне право покликане боротися із злочинністю з 

допомогою специфічних кримінально-правових засобів, наприклад у сфері 

міжнародного морського права (піратством), міжнародного повітряного права 

(угон літака, іншими злочинами проти безпеки цивільної авіації), 

дипломатичного права (злочинами проти осіб, що користуються 
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дипломатичним захистом), міжнародного економічного права (підробкою 

грошових знаків) й інших галузей міжнародного права» [202, с. 84].  

Відносно впливу національного права на міжнародне право мова йде про 

два основні напрямки: через зміст норм внутрішньодержавного права та при 

розробці норм міжнародного права, порядку його створення. Щодо впливу 

міжнародного права на внутрішньодержавне, то воно перш за все виражається 

в процесі реалізації норм міжнародного права. Професор Ш. Бассіоуні 

відмічав, що домінуючим при імплементації норм міжнародного 

кримінального права являється не прямий спосіб, тобто застосування його 

норм міжнародним кримінальним судом, а опосередкований, тобто 

застосування його норм національними правозастосовними органами. Іноді 

для вирішення конкретної кримінальної справи правозастосовний орган 

керується нормами як міжнародного так й внутрішньодержавного 

кримінального права [451, с. 3]. 

Відмітимо, що реалізація норм міжнародного кримінального права 

відбувається, як правило, шляхом застосування відповідних норм 

внутрішньодержавного кримінального права національними 

правоохоронними органами. Також реалізація норм щодо відповідальності за 

міжнародні злочини може здійснюватися шляхом застосування норм 

міжнародного кримінального права міжнародними трибуналами й на підставі 

безпосередньо норм міжнародного права, про що доводить діяльність 

Міжнародного воєнного трибуналу у Нюрнбергзі. Взаємодія норм 

міжнародного кримінального права та внутрішньодержавних кримінальних 

норм проявляється у тому, що багато норм національного права також мають 

своїм завданням охорону міжнародного правопорядку.  

Міжнародне кримінальне право, як й національне кримінальне право, має 

справу із злочинами і суб’єктами відповідальності; їм властиві такі інститути 

кримінального права як осудність, вина, вік з якого наступає кримінальна 

відповідальність, стадії здійснення злочинної діяльності, співучасть у злочині, 

давність кримінального переслідування тощо.  
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Відмітимо динаміку цього процесу, адже мова йде про постійне 

зближення цих двох правових систем. Відбувається постійна імплементація 

норм міжнародного кримінального права, а також їх трансформація шляхом 

прийняття нових національних кримінальних законів або внесення змін та 

доповнень у вже існуючі. Необхідність трансформації обумовлена, перш за 

все, закріпленням у національному кримінальному праві відповідних складів і 

конкретних санкцій за вчинення міжнародних злочинів і злочинів 

міжнародного характеру. Зворотній вплив внутрішньодержавного права на 

міжнародне кримінальне право може виражатися в механізмі розробки й 

ухваленні міжнародних норм в рамках діяльності міжнародних організацій чи 

міжнародних конференцій у протидії міжнародній злочинності, аж до 

створення міжнародних органів юстиції та осудження винних осіб. 

Наступною важливою тенденцією розвитку міжнародного кримінального 

права являється інтернаціоналізація кримінального права. Сучасна 

злочинність носить все більш транснаціональний характеру, виявляє схожі 

тенденції свого існування у різних країнах і континентах. У такій ситуації 

очевидно, що держави повинні виробляти схожі принципи і підстави 

кримінальної відповідальності, єдині критерії криміналізації і 

декриміналізації діянь, мати відповідну систему покарань і засобів 

кримінально-правового впливу. Інтернаціоналізація означає зростання числа 

спільних елементів у національних кримінально-правових і процесуальних 

системах держав; збільшення їх здатності взаємодіяти одна з одною, а також з 

міжнародним правом; сприяє розвитку міжнародного кримінального права, 

якому належить все більш важлива роль у боротьбі зі злочинністю [222, с. 3]. 

Американський вчений Д. Флетчер у книзі «Основні концепції сучасного 

кримінального права» висловив переконання, що «між різними системами 

кримінального права насправді існує значно більше спільного, ніж ми 

зазвичай уявляємо» [419, с. 14]. Цю думку беззастережно підтримав співавтор 

А.В. Наумов, який зазначив, що «зближення правових систем являється вже 

здійсненою подією, це результат розвитку кримінального права у ХХ ст. та 
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його неминуча перспектива у XXI ст.» [419, с. 20]. Зростання небезпеки та 

кількості транснаціональних злочинів викликає потребу й необхідність все 

більш тіснішої співпраці держав у виробленні єдиної продуманої стратегії 

протидії злочинності. Тенденція розширення спільних для багатьох (можливо 

й більшості) держав кримінально-правових заборон, що є наслідком укладання 

відповідних міжнародних конвенцій. 

Координація спільних зусиль держав по протидії злочинності увійшла до 

сфери інтересів міжнародного кримінального права, що суттєво розширило 

його концептуальні рамки. Особливої значущості набула проблема 

гармонізації заходів кримінальної репресії. Ще на початку ХХ ст. Н.А. Захаров 

писав, що «ідея зближення людства, а рівно охорони людської особистості та 

її правових інтересів, у сфері міжнародного права повинна була висунути, 

безсумнівно, питання і про об’єднання норм права, що охороняють 

особистість та її інтереси у внутрішньому державному житті». Н.А. Захаров 

підкреслював, що «норми кримінального права більше піддаються 

об’єднанню, так як поняття кримінального злочину являється більш менш 

однаковим в державах культурного світу» [115, с. 231-232]. 

З посиленням інтеграційних процесів подальше зближення правових 

систем стає все більш очевидним [479]. Подібним же чином розвивається й 

кримінально-правова наука, поступово переходячи від жорсткої критики 

іноземного права до пошуку і позитивним оцінкам досвіду законодавців інших 

правових систем. «Існують певні висхідні категорії, що складають певний 

базовий набір, яким і визначаються рамки будь-якої полеміки, що неминуче 

виникають у кожній системі кримінального права… Різні країни можуть 

знаходити різні відповіді, трактуючи ці висхідні категорії, але такі рішення, 

що складають поверховий прошарок права, не повинні затьмарювати 

безсумнівну єдність, що лежить в основі правових культур. Якщо базові 

залишаться незмінними, тоді правові культури будуть мати більше спільного, 

ніж можна було б передбачити» [418, с. 10]. 

Сучасне міжнародне кримінальне право характеризується подальшим 
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удосконаленням його важливих принципів, тенденцією по уточненню 

понятійного апарату, що використовується при формулюванні міжнародно-

правових положень (удосконалюються норми міжнародного кримінального 

права стосовно питань екстрадиції, зокрема уточнені принципи видачі 

злочинця, екстрадиційний характер злочину; подвійна злочинність діяння; 

спеціалізація (конкретності); незастосовність смертної кари чи інших 

нелюдських чи таких, що принижують гідність, видів покарання). Принципове 

значення у цьому плані має визначення загальних принципів права (Римський 

статут, ст. 21 ч. 1 п. с) як застосовного права: це принципи, «взяті з 

національних законів правових систем світу, включаючи відповідно 

національні закони держав, які при звичайних обставинах здійснювали б 

юрисдикцію стосовно даного злочину, при умові, що ці принципи не 

являються несумісними з чинним Статутом і з міжнародним правом і 

міжнародно визнаними нормами і стандартами» [345]. Важливість даного 

положення полягає в акцентуванні взаємозв’язку міжнародного і 

національного кримінального права, а дія загальних принципів підтверджує 

той факт, що норми міжнародного і національного кримінального права 

виступають в якості взаємних джерел один одного. 

Зближення кримінального законодавства, що належить до різних 

правових систем, спостерігається в інститутах як Загальної так й Особливої 

чистин (така структура кримінального законодавства існує у більшості 

правових систем). Це можна побачити при порівнянні різних правових систем 

по основним кримінально-правовим інститутам. Протиставлення 

англосаксонської і романо-германської правових систем історично було 

обумовлено різними підходами до джерел кримінального права.  

У державах англосаксонської сім’ї основними джерелами кримінального 

права були правовий звичай і судовий прецедент: суди не тільки 

застосовували, але й створювали норми права. Пізніше джерелом 

кримінального права стала й доктрина – трактати учених-юристів. Країни 

романо-германської сім’ї відрізняли визнання закону єдиним джерелом 
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кримінального права і відмова від прецедентного і звичаєвого права. У наш 

час країни обох сімей дещо відступають від цих позицій. В Англії кодифікація 

кримінального права почалась із 1981 р. у рамках правової комісії для Англії 

та Уельсу, щоправда ще не завершена. У той час як в США прецедентне право 

було доповнено кодифікованим кримінальним правом: була створене 

федеральне кримінальне законодавство, що представляє собою звід різних 

нормативних актів щодо федеральних злочинів, й, крім того, кожен штат, а 

також Округ Колумбія і Пуерто-Ріко створили свій кримінальний кодекс на 

основі опублікованого у 1962 р. Типового кримінального кодексу. У таких 

умовах загальне право зберігає своє значення тільки як засіб тлумачення і 

практичного застосування ознак злочину, які у закону тільки названі, проте не 

розкриті.  

Романо-германське кримінальне право завжди надавало перевагу закону, 

прагнучи до кодифікації, проте поступово кримінально-правове регулювання 

стало здійснюватися й іншими кримінальними актами, які діють поряд з 

кримінальним кодексом, а також кримінально-правовими нормами, що 

містяться в законах, які не являються кримінальними. Більше того, у країнах 

цієї системи все більше утверджується ідея визнання судового прецеденту в 

якості джерела кримінального права. Зокрема в Білорусі Законом «Про 

нормативні правові акти в Республіці Білорусь» Верховний Суд держави 

визнаний нормотворчим органом, а постанови Пленуму Верховного Суду – 

нормативними правовими актами [379, с. 6]. 

Розбіжності у підходах щодо розуміння вини за англосаксонським та 

романо-германським правом з плином часу почали стиратися. У законодавстві 

англосаксонської сім’ї поняття «вина» взагалі не використовується, його 

функцію виконує поняття mens rеа, яке не може бути зведено до вини не тільки 

із-за складнощів перекладу з англійської на інші мови, але й за своїм змістом. 

Однак навіть наявність mens rеа у противоправному діянні не в усіх випадках 

було необхідним для накладення кримінальної відповідальності, оскільки 

існування інституту строгої відповідальності дозволяло піддати покаранню й 
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при відсутності mens rеа. Професор А.Е. Жалінський звертає увагу на 

особливості визнання вини у сучасному німецькому праві, акцентуючи увагу 

на тому, що в романо-германському кримінальному праві вина (schuld) завжди 

визнавалась необхідною передумовою кримінальної відповідальності. В 

сучасному німецькому кримінальному праві вина розглядається як елемент 

злочину, проте поза складом злочину, поза умислом чи необережністю. За 

визначенням Верховного Суду ФРН, «вина – це докір. З негативною оцінкою 

вини суб’єкту ставиться докір у тому, що він діяв неправомірно, що він 

вирішився на протиправність, хоча, діючи правомірно, він міг діяти на користь 

права» [96, с. 215]. Зближення романо-германського й англосаксонського 

права вбачається у наступному. По-перше, Верховний суд США оголосив 

mens rеа обов’язковою передумовою кримінальної відповідальності: 

«Ствердження, що шкода може бути рівносильною злочину, якщо тільки вона 

спричинена при наявності mens rеа, не являється провінційним чи тимчасовим 

поняттям. Воно... являється універсальним і настійливим у зрілих правових 

системах...» [159, с. 117]. Тим самим американське кримінальне право 

наблизилось до континентального права у визнанні важливості суб’єктивної 

складової злочину. По-друге, на зміну трьом формам mens rеа, запропонованій 

американською кримінально-правовою доктриною (намір, необережність і 

недбалість), Типовий кримінальний кодекс США сформулював чотири форми 

mens rеа (мета, усвідомлення, необережність і недбалість), тим самим суттєво 

розширив рамки законодавчої оцінки суб’єктивного змісту злочину. Це також 

усуває розбіжності між англосаксонським і континентальним кримінальним 

правом. 

Тенденція зближення правових систем (сімей) у міжнародному 

кримінальному праві являється важливою з точки зору виокремлення 

транснаціонального кримінального права у цій системі, адже 

транснаціональне кримінальне право розвивається як складова міжнародного 

кримінального права й зазнає суттєвого впливу внутрішньодержавного 

законодавства. Специфічний характер міжнародного кримінального права 
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обумовлений відчутною взаємодією з національним кримінальним правом, 

кримінально-процесуальним правом, а також з кримінально-виконавчим 

правом. Важливі питання попередження й припинення міжнародних злочинів 

і злочинів міжнародного характеру (транснаціональних злочинів) можуть бути 

вирішені тільки в результаті спільного застосування норм міжнародного 

кримінального права і норм національного кримінального права. Необхідність 

реагування міжнародної спільноти на злочини міжнародного характеру 

(транснаціональні злочини) має наслідком формування транснаціонального 

кримінального права, теоретичним підґрунтям якого являється доктрина 

міжнародного кримінального права як галузі міжнародного публічного права 

та міжнародного правопорядку на основі верховенства права.  

Підсумовуючи, визначимо, що на сучасному етапі ефективного розвитку 

і практичного функціонування до міжнародного кримінального права цілком 

застосовна така фундаментальна наукова категорія як «система права». Із 

раніше субсидіарної, підпорядкованої і виключно комплексної по відношенню 

до міжнародного публічного права галузі у наш час міжнародне кримінальне 

право якісно перетворюється у самодостатню нормативну систему з 

характерними ознаками основної галузі міжнародного публічного права. Це 

вже не просто підгалузь внутрішньодержавного кримінального права чи 

деякий «правозастосовний комплекс» (рецепійоване міжнародне право), а 

комплексна галузь міжнародного публічного права, що включає норми 

кримінально-правового, процесуального, пенітенціарного характеру, а також 

судоустрою, й має власні тенденції розвитку, серед яких автономізація 

транснаціонального кримінального права. Основними тенденціями 

прогресивного розвитку зазначеної галузі права являються: тенденція 

відособлення міжнародного кримінального права як самостійної галузі права; 

автономізація транснаціонального кримінального права; тісний взаємозв’язок 

із системою внутрішньодержавного кримінального права; зближення 

національних правових систем й постійна імплементація норм міжнародного 

кримінального права, а також їх трансформація шляхом прийняття нових 
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національних кримінальних законів або внесення змін та доповнень у вже 

існуючі; інтернаціоналізація кримінального права; удосконалення принципів, 

тенденція по уточненню понятійного апарату, що використовується при 

формулюванні міжнародно-правових положень та ін. Тенденції розвитку 

міжнародного кримінального права вказують на прагнення держав спільними 

зусиллями запобігти небезпечним злочинам, а у випадку їх здійснення 

справедливо і з невідворотністю покарати винних. 

 

1.2. Методологічна основа наукового дослідження 

транснаціонального кримінального права  

 

Ґрунтовність теоретичного дослідження транснаціонального 

кримінального права залежить від багатьох чинників, серед яких 

визначальним являється з’ясування наукових підходів, засобів і принципів й 

потребує сучасної методології дослідження. Як зазначає професор Х. Бехруз, 

«важливість методологічних основ правових досліджень не викликає сумніву» 

[16, с. 51]. Професор О.В. Сурилов з цього приводу писав: «В юридичному 

пізнанні методологія є необхідною, оскільки вона забезпечує удосконалення, 

а, отже, й плідність методів цього пізнання… Ніщо не може бути удосконалено 

без його пізнавального опанування, якість якого визначається, перш за все, 

тим, на якій методологічній основі воно здійснюється» [381, с. 49-50]. На 

процеси пізнання здійснює позитивний вплив сукупність методів, які 

розроблені філософією, логікою, спеціальними, зокрема, юридичними 

науками, що доведено багатолітнім досвідом наукових досліджень, а також 

плідні досягнення стають можливими завдяки новим методам наукового 

пізнання. Видатний вчений фізіолог І.П. Павлов зазначав, що в науковому 

пізнанні «вся справа у хорошому методі. При хорошому методі й не дуже 

талановита людина може зробити багато. А при поганому методі й геніальна 

людини буде працювати даремно і не отримає цінних, точних знань» [274, 

с. 21]. 
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Сучасна методологія визначає об’єктивною підставою для формування 

тієї чи іншої галузі правової науки наявність відокремленого предмета 

наукового пізнання для того щоб сукупність знань про відповідну сферу 

політико-правової практики чи правової науки могла претендувати на статус 

галузі науки і була визнана у такій якості. Як зазначає професор В.М. Сирих, 

«галузь правової науки створюється лише тоді, коли мають місце усталені 

наукові та/чи практичні потреби у пізнані закономірностей відокремленої 

сфери політико-правової діяльності. Всі галузі сучасної правової науки 

виникли із прагнення вирішити якісь проблеми правотворчості, 

правозастосування чи реалізації норм права, застосування юридичної 

відповідальності або дослідити проблеми, що мають важливе наукове 

значення» [383, с. 109]. Принципи і категорії міжнародного права, як і 

принципи і категорії загальної теорії права, утворюють основу галузевих 

юридичних наук і неодмінно мають бути враховані при вивчені відповідних 

явищ і процесів внутрішнього національного права. В.М. Сирих пише: 

«принцип врахування положень науки міжнародного права при дослідженні 

норм внутрішнього національного права має стати провідним і загальним 

принципом правових досліджень, поряд із загальними принципами пізнання: 

об’єктивності, системності, конкретно-історичного підходу» [383, с. 125]. 

Методологія дослідження як сукупність підходів, принципів, методів 

забезпечує правильне застосування понять і категорій у пізнанні, допомагає 

відображати специфіку процесу пізнання, орієнтує суб’єкта пізнання на те, як 

його потрібно вести: як і в якій послідовності вивчати правові явища, як 

застосовувати понятійний апарат. Методологія – наука інтегральна, яка 

поєднує у собі низку компонентів: світогляд і фундаментальні теоретичні 

концепції, загальні філософські закони й категорії, загально- й спеціально-

наукові методи. Методологія права на підставі загальної методології пропонує 

систему методів дослідження правових об’єктів, узагальнює теоретичні 

положення, що мають гносеологічне значення, а також включає в себе 

світосприйняття, світогляд дослідника. 
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Міжнародне право явище динамічне, постійно розвивається, внутрішні 

механізми його залежать від світового правопорядку, політичних умов 

розвитку суспільства, захисту прав людини на міжнародному рівні та 

соціокультурних умов, в яких людина перебуває. Ці та інші чинники 

обумовлюють використання концептуального методологічного підходу у 

пізнавальній діяльності здобутків, зокрема таких наук як герменевтика, 

синергетика, соціопсихолінгвістика, що дозволяє глибше збагнути 

функціональні, адаптаційні, творчі потенції юридичних інструментів та 

механізми реалізації таких можливостей, на що звертає увагу професор 

Д.А. Керимов [147, с. 21].  

Методологія дослідження будь-яких правових явищ базується на 

фундаментальних принципах – вихідних ідеях, положеннях, що 

характеризуються універсальністю, загальною значимістю, вищою 

імперативністю і відображають суттєві положення теорії, вчення, науки, 

системи внутрішнього й міжнародного права тощо [436, с. 110-111]. Серед них 

дослідники виділяють принцип наукового плюралізму, неупередженості, 

всебічності дослідження, історизму, комплексності та інші, а також 

виокремлюють певні філософські підходи – діалектичний, матеріалістичний, 

метафізичний, аналізу та синтезу та інші [263, с. 21-24]. 

Сучасною вимогою в методологічній науці являється: 1) відмова від 

методологічного монізму, що тривалий час був домінуючим у теоретико-

історичних дослідженнях суспільних (у тому числі й правових) явищ, що 

передбачає перевагу принципу плюралізму при виборі методологічних 

підходів; 2) відмова від ідеологізації наукового пізнання, що забезпечує 

об’єктивне, неупереджене відношення до будь-яких правових явищ, правових 

систем тощо. Серед сучасних проблем трансформації методології 

вітчизняного правознавства, професор П.М. Рабінович відзначає 

антропологізацію, глобалізацію й деформалізацію. Антропологізація полягає 

у тому, що «саме людина стає центральним об’єктом загальнотеоретичного 

праводержаво-знавства, а її природні правові властивості та закономірності їх 
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державно-юридичного забезпечення поступово перетворюються на 

найважливішу складову предмета цієї науки» [327, с. 76]. Стосовно 

загальнотеоретичного правознавства тенденція глобалізації «проявилася у 

тому, що його об’єктом – окрім національних держав та їхніх правових систем 

– все більшою мірою стають також їхні «сім’ї» (групи, різновиди), а також 

системи міжнародно-правові – причому різних рівнів: як всесвітнього, так і 

регіонального» [327, с. 76]. Деформалізація «об’єкта і предмета 

загальнотеоретичних праводержавознавчих досліджень теж є однією з тих 

тенденцій, які відчутно впливають на стан методології наукової 

юриспруденції» [327, с. 76].  

Як сучасну вимогу слід відзначити необхідність концептуального підходу 

в методології дослідження правових явищ. Як відмічає професор 

В.П. Малахов, концептуальні підходи «являються висхідними судженнями 

про предмет, його програмними припущеннями. Вони виступають в якості 

ключових моментів в організації інтелектуального процесу пізнавальної 

діяльності і містять у собі усілякі багатство змісту предмету дослідження. 

Концептуальні підходи (ідеї) відносяться до конкретного предмету, хоча вони 

народжуються поза теорією даного предмету» [231, с. 67]. Як аксіоматичну 

ідею, побудовану на загальних світоглядних категоріях, визначає 

концептуальний підхід П.М. Рабінович [418, с. 86]. Концептуальний підхід 

являється постулатом загальної стратегії дослідження й полягає в 

інтерпретації результатів дослідження. Основною концептуальною ідеєю 

сучасної методології дослідження права являється: допущення методологічної 

різноманітності – всі можливі методології лише у різних аспектах 

відображають право, побудованої на принципі плюралізму, що не означає 

рівноцінності (рівнозначності) застосовних методологій.  

Концептуального підходу в транснаціональному кримінальному праві 

вимагають категорії, поняття, визначення джерел, міжнародно-правові засоби, 

механізм та засади співробітництва держав у протидії транснаціональній 

злочинності, а також методологія дослідження. Первинним та одним із самих 
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спірних питань в контексті вивчення різних аспектів транснаціонального 

кримінального права у доктрині міжнародного права являється визначення 

концепції даної правової категорії.  

У методологічній науці склалась своя система методів, зокрема 

Р. Лукич [224] та В.М. Сирих [383] виокремлюють методи філософського, 

загальнонаукового та спеціально-наукового рівнів. До першого рівня 

відносять філософські категорії, поняття і принципи пізнання, до другого – ті, 

що використовуються більшістю наук, до спеціально-наукових – методи, які 

діють у межах однієї або декількох наук. Професор І.М. Даньшин залежно від 

структури і конкретики об’єктів пізнання виділяє два рівні методології. Він 

пише: «перший, найбільш високий рівень – це загальна методологія, яка 

полягає у реалізації глибинного підходу до вивчення всіх предметів і явищ 

навколишнього світу. Загальна методологія складає, так би мовити, 

загальнометодологічну директиву при проведенні будь-якого наукового 

дослідження. Другий рівень – окрема (галузева) методологія конкретної 

наукової галузі (дисципліни). Тут має місце добір із загальнометодологічного 

арсеналу відповідних відправних і достатніх вихідних положень і їхнє 

застосування в процесі пізнання визначеного кола споріднених предметів, 

явищ і процесів» [62, с. 292-295]. Професор Н.М. Пархоменко називає дві 

основні групи методів пізнання: загальні (структурний, функціональний тощо) 

та спеціальні – прийнятні для предмета дослідження будь-якої науки [277, 

с. 24]. Професор О.Ф. Сакун виділяє основні методи (формально-юридичний, 

формально-логічний, діалектичний, соціологічний методи системного та 

структурно-функціонального аналізу, історичний, герменевтичний, правової 

семіотики, порівняльний тощо), основні загальні підходи (матеріалістичний, 

метафізичний, системний, синергетичний, аксіологічний, антропологічний, 

феноменологічний, комунікативний, цивілізаційний тощо) та методологічні 

принципи (методологічного плюралізму, принцип об’єктивності, принцип 

соціального детермінізму тощо) дослідження [356, с. 9-20]. 

Отже, одним з елементів структуризації методологічного знання є його 
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поділ на загальнофілософську та спеціальну наукову методологію – своєрідні 

рівні методологічного аналізу. Серед численних методів методологічної науки 

слід виділити догматичний, формально-логічний чи власне юридичний метод, 

який базується на використання правил формальної логіки і граматики 

(синтаксис). Догматичне тлумачення являється невід’ємною складовою 

частиною застосування кримінального закону у правотворчій діяльності у 

сфері кримінального права. Цей метод за відправну точку бере не будь-який 

конкретний злочин як явище соціальної дійсності, а злочин як родове й 

відсторонене поняття, як поняття юридичне. Він передбачає вивчення 

кримінально-правової норми як такої чи сукупності кримінально-правових 

норм, а також юридичних понять, тобто догми кримінального права. Цей та 

інші методи не можуть існувати окремо від інших методів дослідження 

кримінального права. Догматичний метод займає особливе місце у науковому 

коментуванні кримінального закону, що здійснює позитивний вплив на 

судово-слідчу практику застосування кримінально-правових норм. 

Теоретична розробка основних принципів, понять та інститутів кримінального 

права вимагає нових підходів, що стосується й усталених, традиційних понять 

кримінально-правової догми, насамперед, поняття злочину, підстав 

кримінальної відповідальності, покарання й інших проблем кримінального 

права. Теоретичної розробки вимагають й нові склади злочинів 

транснаціонального характеру, сформульовані у міжнародно-правових актах 

та національному законодавстві. З позиції подальшої гуманізації кримінальної 

політики заслуговує на увагу сучасне визначення об’єкта злочину, згідно якого 

об’єктом злочинного посягання визнається людина, (група людей), 

матеріальні чи нематеріальні цінності. Якщо догматичний метод сприяє 

усвідомленню того, що представляє собою кримінально-правова норма і 

злочин як юридичне поняття, то соціологічний метод дозволяє викрити їх 

соціальний зміст, тобто визначити яким є в дійсності той чи інший злочин, хто 

є суб’єктом цього злочину та інші. 

У розробці методологічних аспектів транснаціонального кримінального 
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права актуальними напрямками дослідження уявляються пошуки нових 

наукових підходів (неологія) до пояснення природи та суті злочинності в 

сучасних умовах. Використовуючи нові методологічні підходи, слід зважати 

на принципи наступності та додатковості, а не на зміні одного уявлення на 

інше. Підходи й методи повинні доповнювати один одного для цілісного 

відображення правової реальності. Злочинність, як пояснює кримінологічна 

наука, являється соціально-правовим і мінливим явищем, основні соціальні 

властивості й ознаки, властиві злочинам, мають значну схожість, кількісні та 

якісні показники злочинності можуть бути обумовлені детермінантами, що 

мало відрізняються один від одного. Ці обставини обумовлюють 

методологічну основу дослідження транснаціонального кримінального права 

з урахуванням правових, соціально-економічних, культурних та інших 

об’єктивних факторів, що виконують певні інтегративні функції. 

Методологічну основу наукового дослідження транснаціонального 

кримінального права становлять ряд постулатів, які концептуально 

визначають його сутність, джерела, категорії, принципи та закономірності 

становлення й розвитку. Правовою базою таких досліджень являються 

кримінально-правові аспекти міжнародного права і міжнародно-правові 

аспекти національних кримінально-правових систем, тобто, з однієї сторони, 

– «міждержавне публічне міжнародне кримінальне право» (interstate public 

international criminal law, Völkerstrafrecht), з іншої – внутрішньодержавне 

міжнародне кримінальне право («municipal», или «domestic» international 

criminal law) [541, с. 135]. Ці аспекти мають певну феноменологічну єдність, і 

необхідність їх вивчення визначає існування комплексної наукової 

дисципліни, яка охоплює всі напрямки міжнародного співробітництва у 

протидії злочинності. Саме застосування феноменологічного підходу дає 

можливість уявити транснаціональне кримінальне право у вигляді певного 

правового феномену, який базуючись на моральних принципах та цінностях, 

правовій спадщині, принципах гуманізму та інших постулатах впливає на 

процес децентралізації права. Пізнання дійсності з точки зору феноменології 
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відбувається за допомогою тих пізнавальних форм, які створюються та 

існують у людській свідомості, проте засадою пізнання суб’єктом соціальних 

явищ є не тільки трансцендентальна свідомість індивіда, а й його буття у 

соціально неоднорідному суспільстві. В основу феноменологічного підходу 

покладено комунікативний зв’язок між суб’єктами [57, с. 124-128; 420, с. 84-

87].  

Поряд з феноменологією професор С.В. Бобровник серед методів 

дослідження виділяє «новітні, популярні» концепції: герменевтику та 

синергетику, а антропологію називає «найбільш універсальним 

методологічним підходом пізнання соціальних явищ» [22, с. 25]. Пов’язано це 

з тим, що в основу антрополого-методологічного підходу покладено сутність, 

природу та діяльність людини.  

Герменевтика за допомогою своєї методології дає можливість уявити 

транснаціональне кримінальне право у вигляді взаємодії суб’єктів суспільних 

відносин з приводу кримінальних злочинів; пізнати форму та спосіб буття 

суспільства, що відбувається за допомогою інтерпретації та конкретизації 

соціальних комунікацій [485, с. 5]. Герменевика розуміється як наука про 

правила тлумачення, що зародилася в епоху Ренесансу, й отримала розвиток у 

трьох напрямках: філологічна, теологічна, та юридична герменевтика. 

Німецький історик культури, філософ В. Дільтей у своїй знаменитій праці 

«Витоки герменевтики» [473] писав, що герменевтика являється 

методологічною основою гуманітарного знання, мистецтвом розуміння 

письмово фіксованих життєвих проявів. Як міркував інший відомий 

німецький філософ Г.Г. Гадамер, не можна не визнати, що історик права та 

юрист-практик вирішують різні завдання: перший – абстрактну, а другий – 

практичну. При цьому розуміння права проявляється в діяльності обох. Чому 

ж тоді розуміння правового смислу закону в одного може бути іншим ніж у 

другого? [47]. У наш час герменевтика не обмежується прикладним завданням 

тлумачення текстів, а являє собою фундаментальну характеристику людського 

буття та мислення, вимагає глибокого правового аналізу й складного 
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семантичного підходу до оцінки правових явищ. Правова герменевтика – це 

науковий методологічний підхід, здатний забезпечити визначення й розуміння 

базових правових цінностей, здійснити розробку тлумачення текстів різних 

правових культур, психоаналізу учасників правових відносин. Як відмічає 

П.М. Рабінович, у правовій герменевтиці у наш час напрацьовані такі поняття, 

положення, методики, процедури, використання яких дозволяє вивести 

наукову й науково-прикладну розробку тлумачення юридичних норм на 

якісно новий рівень [418, с. 86]. 

Синергетика спрямована на пізнання самоорганізації системних зв’язків, 

у тому числі й соціальних відносин, які постійно змінюються. Це зумовлює їх 

постійне функціонування, тому існує необхідність постійної комунікації між 

суб’єктами [430, с. 86]. Синергетика трактує розвиток соціальних систем як 

самоорганізацію, разом із закономірними причинно-наслідковими зв’язками 

враховує випадкові зв’язки. Розвиток ідей системного підходу призвів до 

виникнення концепції синергетики Г. Хагена та принципу синергізму, що 

сформувався на початку 80-х років минулого століття. Як зазначають автори 

підручника «Міжнародні системи та глобальний розвиток» (2008), «принцип 

синергізму, або мультиплікаційний підхід, відокремився від системного й 

вийшов на перший план серед інших методологічних принципів тому, що 

науково-технічна революція та соціальні перетворення вимагали дослідження 

проблеми ефективності. Синергетика стала міждисциплінарним науковим 

підходом, який досліджує процеси утворення та поведінку відкритих систем» 

[254, с. 17]. На перший погляд між правом і синергетикою існують протиріччя, 

проте вони носять суто зовнішній характер. Як пише Ю.Ю. Ветютнев, 

«здається, правова сфера менш за інші придатна для використання положень 

синергетики. Насправді, право по своїй суті націлено як раз на усунення 

елементів самоорганізації із певної системи шляхом встановлення якихось 

«правил гри», що органічно випливають із її сутності» [36, с. 64]. Розвиток 

соціуму володіє власною внутрішньою логікою, «детермінований численними 

різновеликими і різноспрямованими підставами» [365, с. 20]. Реформи, у тому 



 62 

числі й правові, відбуваються з різним ступенем ефективності, так як можуть 

співпадати по модусу спільного розвитку із соціумом, можуть відставати, а 

можуть випереджати його. Згідно синергетики соціумом управляють мільйони 

неконтрольованих й непрогнозованих невизначеностей в усіх сферах 

діяльності людей, у тому числі організації політичного життя і формування 

права. На перший погляд як випадкові фактори ці події «вносять фактор 

невизначеності в соціальну реальність, роблять її «вільною» від презумпції 

безумовного детермінізму» [365, с. 20]. Неможливо повністю виключити 

факти асоціальної чи некерованої поведінки у будь-якому, навіть самому 

благополучному суспільстві. Який би правопорядок не був встановлений в 

суспільстві, завжди залишається простір для маргінальної чи протиправної 

поведінки. Як зазначає Ю.Ю. Ветютнев, «чим складніший системний об’єкт, 

тим вищою є в ньому питома вага самоорганізації» [36, с. 69]. Синергетичне 

розуміння дії права передбачає виявлення загальних механізмів 

самоорганізації великого пласта соціокультурних феноменів, що складають 

суть правового середовища.  

Професор С.В. Бобровник зазначає: «виходить, що синергетика, як 

феноменологія і герменевтика, орієнтована на вивчення соціальних 

комунікацій, центром яких є пізнання природи та сутності людини і створених 

нею соціальних інститутів» [22, с. 28]. Цінність у застосуванні антрополого-

комунікативного підходу до дослідження права полягає у тому, що він 

враховує основні концептуальні ідеї герменевтики, феноменології та 

синергетики. Ці методи дозволяють встановити соціальні зв’язки у структурі 

кримінальних відносин та взаємодію суб’єктів цих відносин. Про вимогу часу 

застосування нового рівня методологічних підходів і принципів, що 

обумовлено складним характером систематизації знань про оточуючу 

реальність, пише професор Х. Бехруз [16, с. 51]. 

При дослідженні транснаціонального кримінального права важливим 

являється застосування системно-структурного методу, який інтегрує 

системний аналіз та структурний функціоналізм, і становить два аспекти 
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системного підходу до аналізу функціонування і розвитку системи 

транснаціонального кримінального права. Системність аналізу полягає у тому, 

що об’єктом дослідження є транснаціональне кримінальне право як 

структурна підгалузь міжнародного кримінального права, й дозволяє 

розглядати транснаціональне кримінальне право як систему, яка поєднує її 

структурні компоненти у внутрішньо організовану систему. 

Системний підхід як ключовий у науковому дослідженні, без якого 

неможлива методологія наукового пізнання, запропонований у 1912 р. 

О. Богдановим у вигляді вчення про тектологію [23], набув значного розвитку 

у ХХ ст. й відповідає тенденції вивчати явища не ізольовано у вузько 

обмеженому контексті, а у взаємодії один з одним. Системний аналіз, системні 

дослідження, системні ідеї стали категоріями будь-якої науки. Виходячи з 

парадигми, що найскладнішою системою світу є суспільство, французький 

філософ й основоположник науки соціології О. Конт застосував термін 

соціальна система поряд з такими категоріями як суспільство, соціальний 

організм, соціальні явища тощо, яка характеризується внутрішньою 

взаємодією й структурою.  

Системний підхід визначається як загальнонаукова міждисциплінарна 

методологія, що «виражається в прагненні побудувати цілісну картину 

об’єкту», «сукупність методів і засобів, що дозволяють дослідити властивості, 

структуру і функції об’єктів, явищ і процесів у цілому, уявивши їх в якості 

систем з усіма складними міжелементними взаємозв’язками, взаємовпливом 

елементів на систему і оточуюче середовище, а також впливом системи на її 

структурні елементи» [19; 322, с. 22; 355]. Сутність системного підходу 

полягає у тому, що досліджуваний об’єкт (явище, процес) розглядається не як 

сукупність його складових частин, а як система, цілісне утворення, що вимагає 

вивчення цілісних, інтегративних властивостей, виявлення його структури і 

функцій. Системний об’єкт принципово не може бути проаналізований, якщо 

при його аналізі абстрагуватися від його взаємодії із середовищем. Це вимагає 

дослідження системних юридичних об’єктів у взаємозв’язку і взаємодії з 
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іншими об’єктами, враховуючи залежність системи, що розглядається від 

зовнішніх факторів її функціонування. Транснаціональне кримінальне право 

розглядається як елемент системи міжнародного кримінального права й 

міжнародного права у цілому; система джерел транснаціонального 

кримінального права тісно пов’язана з міжнародно-правовими актами, 

джерелами національного права тощо. Функціонування системи опирається на 

певну упорядкованість елементів, відносин, зв’язків, тобто на структуру, тобто 

внутрішню організацію. Транснаціональне кримінальне право як система 

взаємодіє й функціонує у певних зв’язках з оточуючим середовищем, що 

включає міжнародні, політичні, економічні, соціальні, правові та інші процеси 

й явища на конкретному етапі розвиту. Це вимагає вивчення суспільних 

передумов транснаціональної злочинності, відповідної національної 

кримінальної політики, правотворчості, міжнародного правопорядку, 

принципів співробітництва держав у протидії злочинності та ін. Зокрема, 

проведення сучасної кримінальної політики вимагає розробки 

концептуальних понять та категорій міжнародного кримінального права, 

використання наукових положень і рекомендацій, отриманих у результаті 

досліджень, а також запозичення у результаті порівняльного вивчення 

позитивного досвіду правотворчої діяльності розвинутих зарубіжних країн. Як 

зазначає Д.А. Керімов, «правова дійсність розвивається безперервно й 

водночас перетворюється, то й юридичні поняття не можуть бути незмінними, 

раз й назавжди даними, придатними для будь-яких обставин» [147, с. 168].  

З позицій системного підходу, транснаціональне кримінальне право 

розглядаємо як самостійну правову підсистему (підгалузь), яка складається із 

взаємодіючих і взаємопов’язаних між собою правових норм, правових 

інститутів та правовідносин. Норми конвенцій, наприклад Конвенції ООН про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин 1988 р., Конвенції ООН проти корупції 2003 р., Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р., Конвенції РЄ про 

кіберзлочинність 2001 р., Конвенції РЄ про запобігання тероризму 16 травня 
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2005 р. тісно пов’язані між собою й спрямовані на протидію 

транснаціональній злочинності. Транснаціональне кримінальне право тісно 

пов’язане з внутрішньодержавним правом у питаннях взаємної допомоги, 

криміналізації транснаціональних злочинів, кримінального переслідування 

винних осіб, у процесуальних питаннях екстрадиції тощо. Системність цієї 

підгалузі виражається також й у тому, що в ній поєднані матеріально-правові 

і процесуально-правові норми, в її систему входять норми, що регулюють 

пенітенціарну сферу відносин. Специфічний характер транснаціонального 

кримінального права проявляється у відчутній взаємодії з національним 

кримінальним, кримінально-процесуальним та кримінально-виконавчим 

правом.  

Серед сучасних методів дослідження, як відзначає професор 

О.Д. Тихомиров, вагоме місце посідає компаративний метод «спрямований 

переважно на: визначення невідомого шляхом порівняння з відомим або 

теоретичною моделлю; з’ясування якостей або властивостей явища шляхом 

порівняння з іншими його якостями або властивостями або з якостями і 

властивостями іншого явища; установлення закономірностей шляхом 

порівняння об’єктів у різний час, порівняння їхніх якостей у минулому з тими 

ж якостями в нинішньому стані для встановлення змін або тенденцій 

розвитку» [393, с. 198]. У системі способів, прийомів, операцій мислення і 

методів пізнання порівняння відіграє значну роль й порівняльно-правовий 

аналіз будується на основі порівняння як важливої методологічної процедури. 

Ґрунтуючись на положенні, що унікальність компаративного методу полягає 

в його спрямованості на дослідження «не одного» об’єкта чи «не одного» 

стану об’єкта, серед його складових слід виокремити методи порівняння, 

зіставлення, протиставлення, конфронтації, а також контрастуючий, 

ареальний, типологічний, топологічний та інші методи. Головним у 

спеціальних порівняльно-правових дослідженнях є не просто встановлення 

зазначених відносин, а їх пізнання, на що звернув увагу ще видатний філософ 

І. Кант, який писав: «одна справа розрізняти речі і зовсім інша – пізнавати 
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відмінність між речами» [139, с. 26]. 

Складний характер компаративного методу відмічає професор 

М.А. Дамірлі, який пише, що «проста констатація подібностей і відмінностей 

є лише початковою стадією застосування порівняння у порівняльному 

правознавстві, за якою повинен слідувати більш складний порівняльно-

правовий аналіз, орієнтований на вивчення реальних причин, що породжують 

подібності та відмінності, а також виявлення і пояснення найбільш глибоких і 

складних зв'язків правових систем – причинно-наслідкових відносин» [56, 

с. 187]. 

Сучасна методологія допускає застосування методів, що довели свою 

спроможність, як догматичний, соціологічний, системно-структурний, так й 

нових, що осучаснені складними суспільними відносинами та новими 

тенденціями у методологічній науці. Подальший розвиток кримінально-

правової науки у перспективі слід розглядати у нерозривному зв’язку і 

взаємообумовленості з плідним використанням комплексних підходів у 

пошуку методів проведення дослідження з використанням й узагальненням 

емпіричного матеріалу. При цьому слід мати на увазі, що складні й 

суперечливі процеси реформування сучасного суспільства, у тому числі й у 

кримінально-правовій сфері, привели до переоцінки багатьох традиційних 

методологічних постулатів. Так у сприйнятті ринкових відносин в якості 

соціального блага для народу представляється надмірне захоплення 

прагматичною (утилітарною) стороною ринкової економіки. Відомий вчений 

Б.О. Кістяківський, критикуючи негативні наслідки прагматизму, ще на 

початку ХХ ст. писав: «Замість постійних і незмінних принципів прагматизм 

висуває в якості вирішальних моментів мінливі принципи фактичної 

придатності, користі й інтересу» [155, с. 10]. По суті, Б.О. Кістяківський 

попереджував про реальну загрозу небезпеки соціально-економічних, 

політичних, правових і моральних потрясінь, якщо захоплення прагматизмом 

і матеріальною вигодою буде мати в житті людей значення основних життєвих 

цінностей.  
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Таким чином, всебічне дослідження транснаціонального кримінального 

права можливе з позицій сучасної методології, основними рисами якої 

являються системність, плюралізм, комплексність з урахуванням 

концептуальних підходів до явищ, що розглядаються. Сучасне дослідження 

має бути побудовано на принципі методологічного плюралізму (застосування 

численних методів при вивченні кожного окремого явища); принципі 

об’єктивності та конкретності (дослідження спирається на факти реальної 

дійсності й підтверджується практикою, що дозволяє забезпечити його 

об’єктивність); принципі єдності предмета і методу вивчення та ін. 

Комплексний підхід дає можливість розглянути транснаціональне 

кримінальне право у його зв’язку з міжнародним правом, філософією, 

соціологією, політологією тощо. Слід відмітити, що для будь-якого наукового 

дослідження правильне, точне визначення змісту понять, що 

використовуються чи розробляються, являється питанням виключної 

важливості. Визначення змісту дефініцій має важливе теоретичне, а також 

прикладне значення, оскільки від цього значною мірою залежать форми його 

реалізації при застосуванні норм транснаціонального кримінального права у 

процесі розгляду справ. 

 

1.3. Суспільні передумови виникнення транснаціонального 

кримінального права 

 

У XXI ст. глобальні виклики міжнародній безпеці й нормальному 

розвитку суспільства вимагають комплексної відповіді зі сторони міжнародної 

спільноти, вибудовуючи системи зв’язків й взаємодій, як держав так й 

недержавних утворень, з метою консолідації світової спільноти для 

ефективного вирішення глобальних проблем сучасного світу. Формування 

транснаціонального кримінального права вимагає всебічного аналізу цього 

явища. У працях фахівців з міжнародного кримінального права вивчається 

феномен транснаціональної злочинності, концепція транснаціонального 
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злочину, його ознаки та види, питання криміналізації транснаціональних 

злочинів та юрисдикція, структура організованої злочинності, окремі складові 

механізму функціонування злочинних угрупувань, питання кримінального 

переслідування та видачі, узагальнюється міжнародний досвід 

співробітництва протидії транснаціональній злочинності тощо. Вченими 

(М.Ш. Бассіоуні, М.В. Буроменський, Н. Бойстер, А. Боссард, Г. Верле, 

М.М. Гнатовський, Н.А. Зелінська, А. Кассезе, М.І. Костенко, В.В. Лунеєв, 

В. Маляренко, Дж. О’Браен, В.І. Панов, Ю.А. Решетов, К.С. Родіонов, 

Н.А. Сафаров, Т.Л. Сироїд, Д. Спинелліс, В. Тертишник, Т. Фрідмен, 

У. Шабас, М. Шоу та ін.) відзначається безпрецедентне зростання 

міжнародної злочинності, особливо наприкінці XX – початку XXI ст., й 

обґрунтовується необхідність удосконалення міжнародно-правових актів та 

національного законодавства у цій сфері. У правовій літературі велика увага 

приділяється передумовам й причинам таких злочинів як організована 

злочинність, тероризм, наркобізнес, корупція, відмивання коштів, піратство, 

кіберзлочинність тощо. Особливо актуальними стали дослідження 

глобалізації як світового явища у вітчизняній та зарубіжній літературі у працях 

К.С. Гаджиева («Введение в геополитику»), Н.А. Зелінської («Міжнародне 

кримінальне право в умовах глобалізації злочинності»), І.І. Лукашука 

(«Глобалізація, держава, право, XXI ст.»), В.В. Лунеєва («Злочинність 

ХХ ст.»), Є.М. Примакова («Світ після 11 вересня»), А.І. Уткіна 

(«Глобалізація: процес і усвідомлення»), Т. Фрідмена («LEXUS і олива. 

Розуміючи глобалізацію»), Д. Хелла, Е. Макгрю, Д. Гольдблата та 

Дж.Ператона («Глобальні трансформації»), редакторів німецького журналу 

«Шпігель» Г.-П. Мартина і Х. Шумана («Западня глобалізації: атака на 

процвітання і демократію») та ін. Безпрецедентне зростання злочинності, 

поява нових злочинів транснаціонального характеру та необхідність протидії 

їм, вимагають з’ясування й осмислення суспільних передумов, зокрема 

глобалізації, їх виникнення з метою удосконалення міжнародно-правового 

регулювання у цій сфері.  
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Останніми десятиліттями міжнародне кримінальне право стало однією з 

галузей міжнародного права, що швидко розвиваються. Дана обставина 

обумовлена рядом причин планетарного масштабу: зміни біполярної системи 

світопорядку, збільшення числа локальних і регіональних збройним 

конфліктів, процеси глобалізації, тероризм, зростання транснаціональної 

злочинності, у першу чергу економічної, тощо. Наприкінці XX – початку 

XXI ст. сформувалось поняття транснаціональне кримінальне право, яке у 

вітчизняній та зарубіжній правовій літературі має широке застосування 

(М.В. Буроменський, М.М. Гнатовський, Н.А. Зелінська, Н. Бойстер, 

А. Боссард) й характеризує нову підсистему міжнародного кримінального 

права, що одночасно не виходить за межі національних юрисдикцій. У 

сучасній літературі відзначається, що «традиційні для міжнародного права та 

практики міжнародні аспекти кримінального права, зокрема взаємна правова 

допомога, міжнародні процедури та механізми боротьби зі злочинністю, 

договірні режими, спрямовані на криміналізацію у національному праві 

певних діянь (конвенційних або транснаціональних злочинів чи, за 

традиційною термінологією вітчизняної науки міжнародного права, злочинів 

міжнародного характеру) останнім часом все частіше позначають як 

«транснаціональне кримінальне право» [252, с. 292-293].  

Серед багатьох чинників основними факторами, що сприяли формуванню 

транснаціонального кримінального права, виділимо розвиток суспільних 

відносин та зміни в структурі міжнародного права [309]. У другій половині 

XX ст. відбулися зміни на політичній мапі світу, що викликали трансформацію 

світової економічної системи й загострили економічні проблеми, особливо 

залежність слаборозвинутих держав від лідерів економічного розвитку. 

Глобалізація розвитку сучасного світу стала найбільш значимою 

характеристикою, а сучасним фактором небезпеки стало формування 

«антигромадянського суспільства», всередині якого «трансформуються два 

інститути – організована злочинність і тероризм» [51, с. 316-317]. 

Глобалізація вченими розглядається як одна з головних світових 
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тенденцій новітнього часу, як історична епоха, як рубіж між минулою та 

майбутньою епохами [321, с. 9], як всеосяжний процес, тенденції якого 

проявляються в економіці, політиці, інформатиці, культурі, суспільстві й праві 

та передбачається зростання рівня взаємодії між державами. Як зазначає 

академік НАН України Ю.С. Шемшученко, об’єктивною закономірністю в 

умовах глобалізації є постійний процес зближення змісту правового 

регулювання і зовнішніх форм його вираження, запозичення зарубіжного 

досвіду, творче врахування позитивних рис правових систем інших країн [429, 

с. 3]. Слушною є думка професора Н.А. Зелінської, яка пише, що «в умовах 

глобалізації злочинності внутрішньодержавне кримінальне право може й 

повинно бути піддане гармонізації. Цього вимагають умови сучасного 

взаємопов’язаного і взаємозалежного світу. Посилання на державний 

суверенітет у даному випадку невиправдані, оскільки спільна боротьба за 

злочинністю відповідає інтересам держави і сприяє укріпленню суверенітету, 

у той час як злочинність розхитує устої сучасного світопорядку» [121, с. 43]. 

Глобалізація стала провідною тенденцією світового розвитку, що входить 

у протиріччя з принципом національного суверенітету і національними 

інтересами. Революція у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, що 

лежить в основі глобалізації, вводить світ у якісно нове становище, вона 

«стискує» простір/час, змінює умови соціального буття людей і прискорює 

темпи цих змін [31, с. 4].  

Автори сучасного підручника «Міжнародні системи та глобальний 

розвиток» (2008) визначають глобалізацію як «процес інтенсифікації 

взаємозв’язків між різними формами організації суспільного життя, що 

призводить до стану взаємозалежності між компонентами системи 

взаємозв’язків. Він використовується також для пояснення явищ, в основі яких 

лежить феномен зростання взаємозалежності» [254, с. 298]. В умовах 

глобалізації значно ускладняється структура світового розвитку й широко 

вживаними стають поняття глобальний розвиток, світове суспільство, 

міжнародна спільнота, світове співтовариство тощо. 
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Глобалізація як явище світового характеру сформувалась у ХХ ст. проте 

широке поширення отримала у XXI, й характеризується тим, що з однієї 

сторони, глобалізація – це позитивний загальносвітовий процес, що 

взаємопов’язує національні соціально-економічні утворення в єдину світову 

економічну й суспільну систему. Як підкреслює І.І. Лукашук, «основна роль у 

розвитку глобалізації належить соціально-економічним процесам», й охоплює 

«всі сфери життя суспільства и держави – як матеріальної, так й 

духовної» [214, с. 1]. Головним завданням забезпечення універсального і 

позитивного впливу глобалізації на всі країни і народи визначається у 

Декларації тисячоліття, ухваленої Організацією Об’єднаних Націй 8 вересня 

2000 р. [65]. З іншої сторони, глобалізація породжує численні проблеми, крім 

того, серед існуючих, що відзначає професор І.І. Лукашук, «виникають все 

нові глобальні проблеми: організована транснаціональна злочинність, 

включаючи корупцію й різні види високотехнічного тероризму» [214, с. 7]. 

Особливе значення в структурі негативних наслідків представляють 

«криміногенні й інші кримінологічно значимі наслідки глобалізації» 

[227, с. 119]. Товари, капітали, наркотики, зброя, знання та люди стали легко 

перетинати кордони. Транснаціональні мережі проникли майже в усі сфери 

людської діяльності [48, с. 89]. Як відзначалось на Одинадцятому конгресі 

ООН з попередження злочинності й поводженню з правопорушниками 

(Бангкок, Таїланд, 2005), глобалізація і розвиток технологій принесли 

суспільству численні блага, проте вони відкрили також нові можливості для 

здійснення злочинів та для злочинців [193, с. 37]. 

Однак, професор Н. Бойстер застерігає, що слід бути обережним у прямій 

детермінованості таких складних явищ як глобалізація й транснаціональна 

злочинність, адже «з розвитком ринкового контролю правового аспекту 

економіки та відмовою від державного контролю, злочинцям стало простіше 

перевозити товари, людей та гроші. Левіцький вважає «темною стороною 

глобалізації» той факт, що транснаціональні злочинці швидше зреагували на 

можливість експлуатувати ці нові ринкові можливості, аніж держави встигли 
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застосувати заходів попередження злочинів. Однак, без достатніх доказів, 

варто бути обережними з тим, щоб звинувачувати глобалізацію у розвитку 

транснаціональної злочинності» [456, с. 6]. Об’єктивне начало, що лежить в 

основі глобалізації з однієї сторони, і можливість управління даним процесом 

– з іншої, вказують на необхідність установлення ефективних засобів і 

способів здобуття з нього максимальних переваг і попередження негативних 

наслідків. Як стверджує І.І. Лукашук, глобалізований світ вимагає більш 

високої організації світової системи [215, с. 115], і важливу роль в рішенні 

даного завдання покликане відіграти право. Тому слід погодитися з 

Є.Г. Лук’яновою у тому, що «в сучасних умовах перед правом постає ще одне 

важливе завдання – проблема управління глобалізацією, гармонізації її 

процесів. Право виступає в якості інструмента глобалізації і одночасно засобу 

управління її процесами. Зазначені обставини обумовлюють глибокі зміни як 

внутрішньодержавного так й міжнародного права, включаючи характер їх 

взаємодії» [225, с. 85]. Слід відзначити, що в умовах глобалізації суттєво 

активізуються процеси зближення міжнародних та внутрішньо-державних 

проблем, зміни їх пріоритетів, виникають нові аспекти взаємодії 

міжнародного права та національного, більше того, «під питання ставиться 

класичний феномен державності та її основний критерій та ознака – 

державний суверенітет» [321, с. 10].  

Безпосереднім фактором формування транснаціонального кримінального 

права стало безпрецедентне зростання інтернаціоналізованої організованої 

злочинності, яка не пов’язана з особливими соціально-культурними умовами. 

В умовах XXI ст. небезпека її формування виникає повсюди, оскільки самому 

її існуванню і поширенню сприяє зростаюча глобалізація економіки й інших 

сфер життя. Разом з тим інтернаціоналізовані організовані злочинні спільноти 

здійснюють свою діяльність з урахуванням місцевих умов, спеціалізації 

регіону в системі злочинного «розподілу праці», спираються на традиції 

історично усталених кримінальних спільнот і кланів. Факти говорять про 

розширення сфери діяльності організованої злочинності як в географічному 
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так й в галузевому відношенні, що приводить до того, що транснаціональній 

злочинності властивими стають риси трансконтинентальності й 

багатопрофільності. Тісне змикання криміналу з економічними структурами, 

що створює з допомогою корупції систему захисту від державного і 

суспільного контролю, – одна з самих небезпечних характеристик 

організованої злочинності. Організована злочинність широко використовує 

сучасні комп'ютерні й телекомунікаційні системи, адаптувалася до нових 

глобальних можливостей. Інтеграційні процеси у світовій економіці сприяли 

полегшенню проведення як законних, так і незаконних операцій, що все менше 

обмежуються однією країною.  

Глобального значення набуває необхідність співробітництва всіх 

суб’єктів міжнародного права у протидії міжнародному тероризму, який 

небезпідставно називають однією з глобальних проблем сучасності. 

«Тероризм продовжує залишатися однією з найбільш серйозних загроз миру і 

безпеки, від якої не застрахована ні одна держава, й стрімко адаптується до 

сучасних реалій, набуває нових вимірів гостроти» [402, с. 76]. Сучасні 

терористичні організації володіють руйнівною силою, яку можна порівняти з 

силою збройних сил крупної держави. У сучасних умовах активізація 

тероризму привела до появи його нових різновидів – біотероризму, 

кібертероризму, ядерного й радіологічного тероризму та інших форм масового 

знищення.  

Глобалізаційні процеси створюють великі можливості для 

транснаціоналізації злочинності й роблять розширення співробітництва 

держав та міжнародних організацій у цій сфері неминучим. Як слушно 

зазначає Н.А. Зелінська, «міжнародна злочинність – це глобальна проблема, 

яка зумовлює необхідність глобальної реакції» [366, с. 7]. Співробітництво 

держав у протидії міжнародній злочинності у цілому та її сучасному прояві – 

транснаціональній злочинності, можливе на основі міжнародних правових 

документів (конвенцій), міждержавних договорів та внутрішньодержавного 

законодавства. Проте, слід зазначити, що глобальне регулювання 
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міжнародного співробітництва у цій сфері переживає період становлення.  

У процесі розробки стратегії протидії транснаціональній злочинності у 

рамках ООН склався комплекс багатосторонніх міжнародних універсальних 

конвенцій, кожна з яких спрямована на співробітництво держав щодо 

конкретного транснаціонального злочину. Крім того, численні міжнародні 

договори містять положення про співробітництво у сфері протидії тому чи 

іншому виду міжнародної злочинності. Важливим кроком у цій сфері стало 

підписання Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності, що відбулося 15 листопада 2000 р. в м. Палермо (Італія) [169], 

ухваленням (Резолюція ГА ООН 55/25) якої підкреслено, що на початку 

XXI ст. саме транснаціональна організована злочинність фактично стала 

реальною загрозою для безпеки всього людства як за поширеністю так й за 

руйнівним впливом. Організована злочинність розуміється через призму 

характеристики організованих кримінальних груп та серйозність злочинів, що 

ними здійснюються.  

Окрім важливої нормотворчої діяльності по ухваленню конвенцій, у 

рамках ООН проводяться численні форуми, симпозіуми, конференції, 

конгреси. На Всесвітній конференції на високому рівні по організованій 

транснаціональній злочинності (Італія, Неаполь, 1994), в роботі якої брали 

участь представники 142 держав, було обґрунтовано десять загроз, що несе у 

собі транснаціональна організована злочинність: загрози суверенітету держав, 

суспільству, окремим особам, національній стабільності й державному 

контролю, демократичним цінностям й суспільним інститутам, національній 

економіці, фінансовим установам, демократизації і приватизації, розвитку, 

глобальним режимам і кодексам поведінки.  

Спеціальні конгреси ООН також розглядають злочинність у контексті 

процесу глобалізації. Вперше до проблеми транснаціональної організованої 

злочинності звернулись на П’ятому конгресі ООН з попередження 

злочинності й поводженню з правопорушниками (Женева, 1975) [191, с. 122] 

(пізніше було постановлено іменувати конгреси «з питань попередження 
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злочинності й кримінальному правосуддю» згідно Резолюції ГА 56/119 від 

19 грудня 2001 р.), де було визнано, що злочинність у формі міжнародного 

бізнесу представляє собою більш серйозну загрозу, ніж традиційні форми 

злочинної поведінки. Згодом ця проблема стала предметом обговорення на 

всіх наступних конгресах – міжнародних форумах загальносвітового 

значення, які проводяться починаючи з 1955 р. у рамках ООН кожні п’ять 

років відповідно до Резолюції 415(V) Генеральної Асамблеї від 1 грудня 

1950 р. (п. d). На Восьмому конгресі (м. Гавана, 1990) було прийнято 

Резолюцію Конгресу, в якій зазначалося, що організована злочинність створює 

пряму загрозу національній і міжнародній безпеці й стабільності [192, с. 102]. 

На Дев’ятому конгресі ООН (м. Каїр, 1995) [193, с. 168] було визначено 

вісімнадцять категорій транснаціональних злочинів, які організовуються й 

здійснюються в межах більше ніж однієї країни. У Доповіді Генерального 

секретаря ООН на Десятому конгресі (м. Відень, 2000) [193, с. 168] визначено 

поняття глобалізації як «розмивання політичних кордонів і відкриття 

економічних ринків, які раніше були закритими чи жорстко регулювались 

державами», тобто глобалізація розглядається як соціально-економічне і 

політичне явище, що характеризує сучасний етап розвитку світової економіки. 

У «Бангкокській декларації» Одинадцятого конгресу ООН (м. Бангкок, 

Таїланд, 2005) знову була підкреслена глибока стурбованість поширенням і 

масштабами транснаціональної організованої злочинності, у тому числі 

незаконного обігу наркотиків, відмивання грошей, торгівлі людьми, 

незаконного ввозу мігрантів, незаконного обігу зброї, тероризму, та 

існуючими зв’язками між ними, а також все більшою витонченістю й 

диверсифікацією діяльності організованих злочинних груп. Останній 

Тринадцятий конгрес ООН із попередження злочинності та кримінального 

правосуддя (м. Доха, Катар, 2015), підтвердив завдання забезпечення 

верховенства права й попередження та протидії злочинності у всіх її формах і 

проявах на національному і міжнародному рівнях. 

В умовах глобалізації актуальними стали розробки наукових основ 
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глобальної кримінальної політики, як пише І.І. Лукашук, «для її вирішення 

особливу увагу слід приділити прогнозуванню об’єкта, суб’єкта і змісту 

сучасної кримінальної політики у глобальному масштабі [214, с. 209-252]. 

Теорія кримінальної політики спрямована на передбачення і попередження 

кримінальної небезпеки. Організація Об’єднаних Націй рекомендує всім 

державам продовжувати «вивчення і дослідження можливих видів 

взаємозв’язку між злочинністю і деякими аспектами процесу розвитку, 

такими, як структура і зростання населення, урбанізація, індустріалізація, 

житлові умови, міграція населення, охорона здоров’я, освіта і можливості 

працевлаштування з метою підвищення здатності оперативно реагувати на 

зміни соціально-економічних, культурних і політичних умов у рамках 

політики, що проводиться у сфері попередження злочинності і кримінального 

правосуддя»1 [309, с. 236-243]. Особливу небезпеку у наш час представляє 

міграція населення, якою опікується ООН та інші міжнародні організації. 

Після Першої світової війни (1,5 млн. біженців) у рамках Ліги Націй було 

запроваджено посаду Верховного комісару у справах біженців, яким став 

відомий норвезький мандрівник Фрітьоф Нансен2[]. Після Другої світової 

війни у 1946 р. у межах ООН створено Міжнародну організацію у справах 

біженців, а в 1949 р. – Управління Верховного комісара ООН у справах 

біженців. З 1951 р. діє Конвенція у справах біженців, до якої у 1967 р. додано 

Протокол. Із збільшенням числа мігрантів на всіх континентах гостро постала 

проблема злочинності у цій сфері, що вимагає розширення нормативної бази. 

Як зазначають автори підручника «Міжнародні системи і глобальний 

розвиток» (2008) «проблема біженців ставала тим гострішою, чим 

 
1 Руководящие принципы ООН в области предупреждения и уголовного правосудия в контексте 
развития и нового международного экономического порядка / Седьмой Конгресс Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 
[193, с. 102]. 
2Фрітьоф Нансен (1861-1930) – норвезький полярний дослідник, вчений – доктор зоології, 
засновник науки - фізичної океанографії, політичний і громадський діяч, вшанований Нобелівською 
премією миру 1922 р. за масштабні зусилля, здійснені Нансеном для врегулювання важливих 
транснаціональних проблем. Нансен запропонував запровадити спеціальний документ, який 
назвали паспортом Нансена, що видавався біженцям в усій Європі. 
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важливішою були демографічні та соціально-економічні елементи в комплексі 

безпеки держави. Біженці самі собою не несуть безпосередньої загрози для 

існування держави, за винятком тих випадків, коли їхні потоки порушують 

надчутливу рівновагу всередині етнічно розділених суспільств. Однак біженці 

завжди створюють виклики для соціального устрою держави, її економічної 

стабільності; провокують неоднозначну суспільну реакцію, аж до ксенофобії 

та шовінізму» [254, с. 477]. Не меншу загрозу становить поширення в усьому 

світі незаконне переміщення наркотиків [229], розповсюдження 

фальсифікованих лікарських засобів [66, с. 30] та інші.  

Отже, у наш час весь комплекс міжнародного кримінального права зазнає 

суттєвих змін, викликаних численними об'єктивними причинами, таких як 

глобалізація, розширення кола суб'єктів міжнародного права, посилення 

впливу міжнародних організацій, наднаціональних утворень, забезпечення 

прав і свобод людини як основоположного принципу міжнародного права. 

Розвитку міжнародного кримінального права сприяли такі дестабілізуючі 

явища глобалізації як організована злочинність, транснаціональні злочини й 

поява серед вже відомих злочинів (наркоторгівля) нових (кіберзлочини), а 

також безпрецедентне зростання їх чисельності, удосконалення організації, 

структури й діяльності організованих злочинних угрупувань тощо. Ці явища 

вимагають негайного політичного й правового реагування держав, 

міжнародної спільноти та міжнародних організацій, серед яких неможливо 

переоцінити роль Організації Об’єднаних Націй. Під впливом цих суспільних 

об’єктивних чинників й формується нова сфера правового регулювання 

відносин – транснаціональне кримінальне право, яке вимагає системного й 

концептуального дослідження, що має суттєве теоретичне й практичне 

значення у протидії транснаціональній злочинності. 

 
1.4. Формування уявлень про транснаціональне кримінальне право 

 

Формування уявлень про транснаціональне кримінальне право 
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відбувалось у результаті закономірних реальних процесів, що характеризують 

сучасне суспільство, зокрема серйозної проблеми зростання міжнародної 

злочинності. Ще наприкінці ХIХ ст. видатний юрист та вчений М.С. Таганцев 

зазначав, що «встановлення постійності злочинних діянь було лише першим 

етапом вивчення злочинності як соціального явища, результатом першого 

враження цифр злочинності» [384, с. 6].  

Сучасні теоретичні уявлення про злочинність діяння значною мірою 

базуються на працях видатних вчених минулого, зокрема голландського 

вченого Гуго Гроція (1583-1645) та італійського просвітника, юриста Чезаре 

Беккаріа (1738-1794). Ще у XVII cт. Гуго Гроцій сформулював принцип 

універсальної дії кримінального закону: «кожна держава зобов’язана або 

самостійно покарати злочинця, або видати його державі, яка його 

переслідує» [55]. Сутність цієї ідеї зводилась до права і обов’язку кожної 

держави карати злочинця за здійснений злочин безвідносно до місця скоєння 

злочину і підданства злочинця, так як будь-який злочин посягає на загальний 

правовий порядок, що поширюється на всі держави. У різні роки ця ідея 

інтерпретувалась й трансформувалась в універсальний принцип Резолюції 

Мюнхенської сесії 1883 р. Інституту міжнародного права у вигляді принципу 

дії кримінального закону в просторі, згодом у вигляді принципу 

пролетарського інтернаціоналізму, в працях окремих вчених, кримінальному 

законодавстві ряду держав, у тому числі Основах кримінального 

законодавства Радянського Союзу і союзних республік 1958 р. [431, с. 48]. З 

часом ця ідея отримала своє продовження у змісті універсального принципу 

дії міжнародних правових законів невідворотності покарання. При цьому 

будь-який злочин розглядається як така дія, що природно посягає на загальний 

світовий порядок. Сучасна концепція міжнародного кримінального права 

частково вибудовується на основі ідей Г. Гроція. 

Розгорнуту програму реформ у сфері кримінального права й процесу, в 

основу якої покладено два головних принципи – гуманність і законність, 

запропонував Чезаре Беккаріа, який у двадцятирічному віці став «доктором 
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обох прав» – канонічного і римського, а у 1764 р., коли Ч. Беккаріа ще не 

виповнилось й двадцяти п’яти років, видав головну працю свого життя «Про 

злочини й покарання» [13]. Згідно вчення Ч. Беккарія, злочинець, здійснюючи 

злочин, повинен усвідомлювати неминучість покарання, що являється 

наслідком реалізації принципу справедливості. Невідворотність покарання 

передбачає формалізацію у кримінальному законі нормативного припису і 

заборони, що передбачає обов’язковість покарання злочинця, який здійснив 

соціальне зло, і недопустимість уникнення відповідальності. За Беккарієм, 

будь-який злочин завдає шкоду трьом соціально значимим інтересам. По-

перше, здійснення злочину тягне за собою негативні зміни для усієї системи 

суспільних відносин, встановленої державою і визнаною суспільством. По-

друге, злочин створює загрозу безпеці людини і суспільства у цілому, 

породжуючи страх, дестабілізацію особистих й загальносоціальних інтересів. 

По-третє, злочин приводить до індивідуально певних негативних наслідків, 

пов’язаних з порушенням прав конкретної людини. Отже, принцип 

відповідності покарання передбачає призначення державою міри примусу у 

тому розмірі, в якому даний злочин завдав шкоди державному ладу, суспільній 

безпеці й інтересам потерпілої особи. 

На зламі XIX-XX ст. питаннями становлення міжнародного 

кримінального права займались видатні вчені Л. фон Бар, Фр. фон Ліст, 

Дж. Сторі, М.М. Коркунов, Ф.Ф. Мартенс та інші, які у своїх працях 

обґрунтовували необхідність удосконалення міжнародного кримінального 

права. Як зазначає Н.А. Зелінська, «концепція міжнародного кримінального 

права у тому вигляді, у якому вона існувала у XIX й на початку XX ст. 

включала в себе, переважно, теорії кримінальної юрисдикції і міжнародне 

екстрадиційне право чи право взаємної юридичної допомоги держав по 

кримінальним справам. Для його характеристики частіше за все 

використовували дві формули: «екстрадиційне» і «колізійне 

право» [118, с. 539].  

У наукових дискусіях XX ст. була сформована концепція міжнародного 
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кримінального права, поняття міжнародного злочину, вивчались джерела, 

співвідношення національного й міжнародного кримінального права. Згодом 

теоретичні досягнення міжнародного кримінального права, розвинутого 

радянськими та сучасними вітчизняними (М.О. Баймуратов, 

М.В. Буроменський, В.Г. Буткевич, І.П. Бліщенко, О.Г. Волеводз, 

Л.Н. Галенская, М.Л. Ентін, р.А. Каламкарян, І.І. Карпець, О.Г. Кибальник, 

М.І. Костенко, І.І. Лукашук, Р.А. Мюллерсон, А.В. Наумов, В.С. Овчинський, 

В.П. Панов, А.Й. Полторак, Ю.О. Решетов, К.С. Родіонов, П.С. Ромашкін, 

Т.Л. Сироїд, Г.І. Тункін, ін.) та західноєвропейськими вченими 

(М.Ш. Бассіоуні, Н. Бойстер, А. Боссард, Е.М. Вайс, Г. Верле, А. Кассезе, 

У. Шабас, Дж. Шварценбергер, ін.) стали фундаментом сучасних розробок 

транснаціонального кримінального права. 

Інтерес до транснаціонального кримінального права в усьому світі значно 

зріс на початку 1970-х років, коли з’явилися перші праці, що досліджували 

міжнародний тероризм [450]. З того часу тероризм, незаконний обіг 

наркотиків і зброї, торгівля людьми – кожен з цих видів злочинної діяльності 

посів помітне місце в наукових дослідженнях як одна з важливих правових, 

соціальних і політичних проблем. Активне вивчення проблем 

транснаціоналізації злочинності починається із середини 80-х років минулого 

століття. 

Зростання інтересу до проблематики міжнародного кримінального права 

стало особливо помітним в усьому світі у зв’язку із заснуванням міжнародних 

трибуналів ad hoc, прийняттям Римського статуту і діяльністю Міжнародного 

кримінального суду. Особливо «активний розвиток міжнародного 

кримінального права продовжився наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. 

ХХ ст., коли відновилася робота над створенням постійного міжнародного 

кримінального суду» [252, с. 291]. Сформувались такі напрямки доктрини 

міжнародного права як міжнародна кримінальна юрисдикція, універсальна 

юрисдикція, міжнародна юстиція, міжнародні органи правосуддя, 

кримінальне переслідування за міжнародні злочини тощо, яким присвячені 
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численні дисертаційні та монографічні дослідження. 

Набуття незалежності нашої держави, входження до європейського 

правового простору зумовили розробку актуальних напрямків міжнародно-

правових досліджень, джерел міжнародного та європейського права, їх 

інститутів, міжнародної юстиції, відповідальності тощо, що стало предметом 

досліджень вчених: М.О. Баймуратова, М.В. Буроменського, В.Г. Буткевича, 

М.М. Гнатовського, В.Н. Денисова, В.М. Дрьоміна, А.Ф. Зелінського, 

В.В. Копійки, В.В. Мицика, В.І. Муравйова, В.Ф. Опришка та інших. Помітне 

місце у розвитку доктрини міжнародного права отримали наукові розробки 

О.В. Київець [152], яка ґрунтовно досліджувала джерела міжнародного права, 

праці В.Ф. Антипенка [5] в обґрунтуванні теорії кримінальної 

відповідальності держави; питаннями юрисдикції міжнародних кримінальних 

судів і трибуналів активно займалася Н.В. Дрьоміна-Волок [82]. Помітні 

досягнення вітчизняної кримінально-процесуальної та кримінологічної науки 

у сфері протидії міжнародній злочинності та, зокрема, транснаціональній. 

Вагомий внесок у цьому напрямку здійснили М.Г. Вербенський [34], 

Г.П. Жаровська [98], В.С. Березняк [14], Г.Л. Кохан [204], 

С.С. Нестеренко [260], Є.Б. Тітов [294], В.А. Тимошенко [388], 

О.Ю. Шостко [432] та інші.  

Не дивлячись на критику й заперечення концепція міжнародного 

кримінального права утвердилась у світовій юридичній літературі. Більше 

того, термін «міжнародне кримінальне право» стає все більш затребуваним у 

сучасній юриспруденції. Про це переконливо свідчать праці відомих фахівців 

у сфері кримінального й міжнародного права, таких як Р. Аго, К. Амбос, 

М. Бассіоуні, Г. Верле, І. Бантекас, А. Кассезе, К. Киттичайзари, Р.С. Кларк, 

Ф. Кирш, Л. Леві, Р.С. Лі, М. Макарел, П. Манікас, Дж. Мерфи, П. Нанда, 

В. Пелла, К. Райт, П. Робертс, К. Салдана, Г.Дж. Сімпсон, Л. Сінга, 

Ф. Сєндс, О. Триффтерер, Е. Цоллер, У.А. Шабас, Х. Шультц та інших3. 

Теоретичні дослідження міжнародно-правових проблем протидії злочинності 

 
3 Наприклад: [35; 447; 468; 526; 539] 
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займають видне місце в сучасній доктрині міжнародного права4[]. 

У зарубіжній юридичній науці значний внесок щодо питань 

міжнародного кримінального права здійснили професор Лондонського 

університету Джордж Шварценбергер (1908-1991), професор Лейденського 

університету (Нідерланди) Уильям Шабас (нар. 1950 р.), а також професор 

університету Де-Пол (Чикаго, штат Іллінойс, США), президент Міжнародної 

асоціації кримінального права Махмуд Шериф Бассіоуні (Mahmoud Cherif 

Bassiouni, 1937-2017), який вперше провів порівняльний аналіз змісту понять 

«організована злочинність», «міжнародний тероризм», вказав на різні 

орієнтації злочинців у цих випадках – отримання користі й політична 

зацікавленість. М.Ш. Бассіоуні називають «батьком міжнародного 

кримінального права» та фундатором у сфері міжнародного співробітництва з 

питань протидії злочинності та міжнародного кримінального права. 

Ґрунтовне дослідження міжнародного кримінального права здійснено 

професором кафедри германського і міжнародного кримінального права 

Берлінського університету ім. Гумбольдта Герхардом Верле у праці 

«Принципи міжнародного кримінального права», виданій у м. Гаага 

(Нідерланди) у 2005 р. (видання російською мовою здійснено в м. Одесі у 

видавництві «Фенікс» спільно з російським видавництвом «ТрансЛіт» у 

2011 р. [35]). Ця праця представляє собою системне викладення Загальної і 

Особливої частин сучасного міжнародного кримінального права, виконане з 

позицій континентальної юридичної науки. У шести частинах праці викладено 

історію становлення, галузеві принципи і системоутворюючі інститути 

міжнародного кримінального права, а також детально висвітлені найбільш 

значущі міжнародні злочини – геноцид, злочини проти людяності, воєнні 

злочини, а також злочин агресії. Виходячи із одноманітності судової практики 

застосування тих чи інших норм міжнародного права, професор Верле робить 

висновок про звичаєвий характер відповідних норм. Ще один принципово 
 

4 До числа зарубіжних досліджень можна віднести як загальні курси міжнародного права: [476; 535, 
с. 110] – так й спеціальні, предметні дослідження, присвячені питанням міжнародного 
кримінального права: [469; 491; 503; 538].  
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важливий висновок Г. Верле стосується Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду, який увібрав у себе основні відповідні матеріальні і 

процесуальні звичаєві норми.  

Професор Г. Верле системно характеризує основні категорії 

міжнародного кримінального права: матеріальні й психологічні елементи 

міжнародних злочинів; принцип індивідуальної кримінальної 

відповідальності; інститут відповідальності посадових осіб; обставини, що 

виключають кримінальну відповідальність; інститут імунітету вищих 

посадових осіб; множинність злочинів, а також умови притягнення осіб до 

кримінальної відповідальності. Верле робить висновок, що, на відміну від 

національних правових систем, у міжнародному кримінальному праві склад 

злочину характеризується трьома елементами: матеріальним, психологічним, 

а також наявністю чи відсутністю обставин, що виключають кримінальну 

відповідальність. З точки зору Верле, дана теоретична конструкція приводить 

до «усередненого» спільного знаменника англосаксонську концепцію, яка 

включає, як відомо, всього два елементи злочину (так звані actus reus и mens 

rea), і континентальну, що «розщеплює» склад злочину на чотири елементи 

(суб’єкт і суб’єктивна сторона злочину, об’єкт і об’єктивна сторона злочину). 

Наприкінці XX – початку XXI ст. в університетах Великобританії, 

Німеччини, США, Фінляндії, Австралії, Канади та інших держав захищені 

дисертації, предметом яких стали наступні ключові питання: значення 

«нюрнберзького спадку» для сучасності; загальні проблеми розвитку та 

юрисдикції міжнародного кримінального права; діяльність Міжнародного 

кримінального суду і значення Римського статуту для міжнародної і 

національної кримінальної юстиції; юрисдикція сучасних міжнародних 

трибуналів ad hoc і значення їхніх рішень; злочини проти людяності і воєнні 

злочини; міжнародний тероризм. 

«Нюрнберзький спадок», тобто діяльність післявоєнних трибуналів, 

заснованих на території Німеччини, досліджував П.Х. Магуайр [499]. Він дав 

оцінку «новому розумінню» агресії, злочинів проти людяності, воєнних 
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злочинів, сформульованих Нюрнберзьким трибуналом, й прийшов висновку, 

що діяльність післявоєнних трибуналів в американській окупаційній зоні 

зазнала великого впливу зі сторони «конфлікту інтересів» бувших союзників, 

який отримав назву «холодної війни». Аналогічні питання порушувались у 

працях Дж. Басса [445] та Дж. Нейманна [504], М. Футамура [481]. Питання 

взаємодії міжнародного кримінального права і національних правових систем 

розглядались у праці К. Бруксон-Морріса [460, розвиток міжнародної 

кримінальної юстиції й вплив на її розвиток звичаєвого міжнародного права 

досліджували К. Кокберн [472], А. Пелтонен [510].  

Серед праць, присвячених транснаціональним злочинам, безперечно 

питома вага належить дослідженню міжнародного тероризму, що є цілком 

закономірним у світлі подій в США 11 вересня 2001 р. й подальшої ескалації 

терористичної активності в усьому світі. Лейтмотивом дисертацій зарубіжних 

авторів являється визнання міжнародного тероризму загрозою не тільки 

окремим державам, але й усій світовій спільноті. При цьому акценти 

робляться: на появі нових форм терористичної діяльності, пов’язаних з 

використанням біологічної зброї та інших видів масового враження 

(Б. Гальфано [465]); на необхідності забезпечення глобального режиму 

безпеки від тероризму і відповідних змінах у системі міжнародного права 

(П. Карбер [491], Х. Япсан [566]). В інших роботах розглядаються такі 

транснаціональні злочини як піратство, корупція, відмивання коштів, 

наркоторгівля тощо (С. Вільямс [564], А. Сидоренко [540]). 

Питання транснаціонального кримінального права, окремі види 

транснаціональних злочинів та їх криміналізація, кримінальне переслідування 

осіб, що вчинили злочинні діяння, ставились й розглядаються також у працях 

Н. Бойстера, М.Г. Вербенського, М.М. Гнатовського, Г.П. Жаровської, 

Н.А. Зелінської та інших вчених. При цьому робилися спроби сформулювати 

концептуальні поняття транснаціонального кримінального права, що 

базувалися на певних ідеях. З початку 60-х і до 80-х років XX ст. наукові 

дослідження стосувалися в основному проблем міжнародного кримінального 
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права. З початку 90-х років минулого століття дослідження 

транснаціонального кримінального права здійснюються більш ґрунтовно й на 

значній методологічній основі. 

Ґрунтовне дослідження транснаціонального кримінального права 

здійснено британським професором Нілом Бойстером [457]. У своїй 

фундаментальній праці «Вступ до транснаціонального кримінального права» 

(2012) дається концептуальне бачення транснаціонального кримінального 

права, організованої злочинності, транснаціонального злочину, кримінальної 

юрисдикції, екстрадиції, засадам співробітництва держав та взаємної правової 

допомоги, а також дається характеристика окремим видам злочинів таких як 

тероризм, піратство та порушення норм безпеки, торгівля рабами, людьми та 

незаконне перевезення мігрантів, відмивання коштів. Н. Бойстер відмічає, що 

питання про специфіку транснаціональної організованої злочинності одне з 

самих не простих для пізнання в науці міжнародного права. Складність 

осмислення даної проблематики пояснюється двома обставинами: перше 

полягає у тому, що в науковій літературі висловлюється самий широкий 

спектр поглядів на поняття і зміст цього явища. Друге полягає у складнощах 

об’єктивного характеру: латентності самих фактів злочинної діяльності 

міжнародних злочинних угрупувань, суперечливому трактуванні 

правопорушень, мінливому характері діяльності злочинних угрупувань. 

Н. Бойстер пов’язує зростання транснаціональної злочинності з економічними 

причинами й зазначає, що не останню роль відіграють «політичні конфлікти 

та культурні можливості». 

Значний науковий інтерес представляє праця німецького професора 

А. Езера «Транснаціональне кримінальне право. Зібрані вклади» [477]. Це 

збірка статей відомого німецького фахівця у сфері кримінального права, 

підготовлена за ініціативою і силами його учнів, послідовників і відомих 

вчених – Г. Хайне, Б. Буркхардта і В. Гроппа, які в період 70-80-х років ХХ ст. 

працювали в очолюваному у той час А. Езером Макс-Планк Інституті 

зарубіжного і міжнародного кримінального права (Фрайбург, ФРН), активно 
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брали участь у керованих ним проектах по кримінально-правовій охороні 

оточуючого середовища, кримінально-медичному праву та багатьох інших, 

виконували дисертаційні дослідження, активно розвивали науку 

кримінального права Німеччини. Особливостями праць А. Езера є 

комплексний характер проблематики суміжних дисциплін – кримінального 

процесу й кримінології, відображення судової практики міжнародних судових 

інстанцій, роздумів про процесуальну систему й процесуальне право у 

міжнародному кримінальному судочинстві та багато іншого. У статтях А. Езер 

підкреслює спільні цілі й різні шляхи у міжнародному кримінальному праві, а 

також основні принципи міжнародного співробітництва. 

Вагомий внесок у дослідження проблем транснаціонального 

кримінального права у контексті міжнародного кримінального права 

здійснила професор Одеської юридичної академії Наталія Анатоліївна 

Зелінська (1953-2017) – автор більше 160 наукових праць у сфері 

міжнародного кримінального права, міжнародного гуманітарного права, 

кримінального права Європейського Союзу [122; 123; 125], у тому числі 

дисертація на здобуття вченого ступеня доктора юридичних наук на тему 

«Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину» (2007). 

Н.А. Зелінська сформулювала основні засади транснаціонального 

кримінального права й визначила його матеріально-правові, процедурно-

організаційні та превентивні аспекти. Вчений обґрунтувала поняття 

«транснаціональна криміналізація», систематизувала міжнародно-правові 

стандарти криміналізації транснаціональних злочинів і визначила підстави 

міжнародно-правової відповідальності особи за скоєння міжнародного 

злочину. Нею доведено існування кількох модифікацій міжнародного 

злочину: «нюрнберзької», сконструйованої нюрнберзьким і токійським 

прецедентами; «постнюрнбергзької», що формувалася під впливом 

національної судової практики й розвитку міжнародного права; «гаазької», 

формування якої відбувалося під впливом діяльності міжнародних трибуналів 

у Гаазі й Аруші; «римської», основи якої закладені у Римському статуті 
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Міжнародного кримінального суду. Наукова та практична діяльність 

Н.А. Зелінської принесли їй світове визнання; вона брала участь у експертній 

діяльностіі Ради Європи та інших організацій, а також являлась учасницею 

багатьох міжнародних конференцій.  

Значну наукову цінність представляють праці професора Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна Тетяни Леонідівни 

Сироїд [367; 368; 369; 382], дослідження якої зосереджені на міжнародних 

кримінально-процесуальних відносинах та їх учасниках (права, види, 

специфіка правового статусу). У дисертації на здобуття наукового ступеню 

доктора юридичних наук на тему «Правовий статус учасників кримінально-

процесуальних відносин у міжнародному кримінальному судочинстві» (2011) 

[369] Т.Л. Сироїд дає характеристику суб’єктів міжнародних кримінально-

процесуальних відносин, визначає їх види, правовий статус та специфіку. 

Ґрунтовне дослідження у сфері міжнародної кримінальної юстиції 

здійснено Олегом Миколайовичем Солоненко, яку він визначає як «особливу 

систему органів міжнародного характеру створюваних за відповідною 

міжнародною процедурою, які покликані здійснювати міжнародне 

кримінальне правосуддя» [373, с. 346] й розглядає в історичному контексті з 

виявленням особливостей становлення, періодизації та функціонування. 

Заслуговують на увагу вихід у 2017 р. колективної праці авторів Одеської 

юридичної академії за редакцією професора Н.А. Зелінської «Теорія та 

практика міжнародного кримінального права» [366] та праці колективу 

авторів Львівського національного університету ім. Івана Франка «Теорія 

кримінального переслідування» [386]. Зазначені дослідження зроблені з 

актуальних методологічних позицій, відображають сучасні досягнення науки 

міжнародного права, розкривають питання концептуального характеру, 

характеризують принципи та категорії міжнародного кримінального права у 

тому числі транснаціонального кримінального права. У книзі «Теорія та 

практика міжнародного кримінального права» Глава 7 присвячена питанням 

транснаціонального кримінального права, визначено засади міжнародно-
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правового регулювання окремих транснаціональних злочинів (тероризм, 

торгівля людьми, корупція, піратство, незаконне ввезення мігрантів, 

незаконне виготовлення та обіг вогнепальної зброї, злочинність у 

кіберпросторі). У монографії «Теорія кримінального переслідування» 

розкриваються поняття, суть і зміст кримінального переслідування, механізм 

реалізації кримінального переслідування на стадії досудового розслідування 

та стадії судового розгляду, а також засади співробітництва держав з питань 

забезпечення кримінального переслідування. 

Разом з тим, відзначимо, що, не дивлячись на значні наукові дослідження 

вітчизняними та зарубіжними вченими, що активізувались з другої половини 

90-х років минулого століття, їх не достатньо для вивчення міжнародно-

правових аспектів сучасної транснаціональної злочинності й протидії їй. 

Більшість цих досліджень пов’язана з кримінологічним аспектом 

транснаціональних злочинів [17; 34; 98, с. 145; 343], а праць, в яких був би 

здійснений аналіз інших правових явищ транснаціональних відносин зовсім 

небагато.  

Аналіз вітчизняних і зарубіжних робіт з проблем транснаціонального 

кримінального права показує, що міжнародна злочинність являє собою 

складний, багатогранний, структурований соціальний феномен, що динамічно 

розвивається й трансформується в умовах глобалізації. За останні десятиліття 

транснаціональна злочинність зазнала змін, які мають бути відображені й у 

науці міжнародного кримінального права. Особливістю розвитку 

концептуальних і методологічних засад дослідження транснаціональної 

злочинності являється те, що різні її аспекти виникнення, функціонування 

стали об’єктом вивчення для порівняно самостійних наукових дисциплін, що 

мають свої традиції і свою специфіку. Питання формування структури 

злочинних організацій та інфраструктури їх діяльності, суб’єкту злочину, 

криміналізації злочинних діянь, характеру і способів діяльності злочинців, 

кримінального переслідування тощо вимагають для свого дослідження 

поєднання методів і напрацювань міжнародного та національного 
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кримінального права та транснаціонального кримінального права, а також 

інших наук – кримінології, соціології, політології, психології, економіки.  

Отже, міжнародне кримінальне право та його складова – 

транснаціональне кримінальне право, визнані як реальність у теоретичному 

вимірі та як реальність, що реалізована у практичному вимірі – в діяльності 

міжнародних органів юстиції. Становлення і закріплення теоретичних 

пошуків у сфері міжнародного кримінального права безпосередньо пов’язано 

з прийняттям статутів міжнародних кримінальних судових органів: Статуту 

Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, Статуту Міжнародного 

трибуналу по Руанді, Римського статуту Міжнародного кримінального суду. 

Формування транснаціонального кримінального права певною мірою 

відбиваються у науковій літературі, інтерес в якій до цієї сфери відносин 

значно пожвавився наприкінці ХХ ст. З’явилися фундаментальні праці, у тому 

числі й дисертаційні дослідження, з міжнародного кримінального права, в 

яких приділяється увага формуванню транснаціонального кримінального 

права як його складової частини; вивчаються окремі види транснаціональних 

злочинів, у першу чергу тероризм, піратство, наркобізнес, корупція та інші; 

вивчаються питання криміналізації злочинів, екстрадиції, міжнародні органи 

юстиції, кримінально-процесуальні питання; проте найбільший інтерес 

викликають питання криміналістичного характеру, зокрема міжнародна 

злочинність, її причини, форми, а також співробітництво держав по наданню 

взаємної правової допомоги у сфері протидії транснаціональній злочинності.  

 

Висновки до Розділу 1  

 

Становлення міжнародного кримінального права відбувалось під 

впливом багатьох чинників політичного, соціального та правового характеру, 

серед яких відмітимо прийняття Статуту та рішень Міжнародного військового 

трибуналу (Нюрнберзького трибуналу) 1946 р., діяльність ООН та її органів, 

зокрема Комісії міжнародного права, ухвалення Статуту Міжнародного 
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кримінального суду 1998 р. та інтернаціоналізацію злочинності. 

Сучасне міжнародне кримінальне право являє собою комплексну галузь 

міжнародного публічного права, що включає міжнародно-правові принципи й 

норми, що встановлюють індивідуальну кримінальну відповідальність за 

вчинення міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру, має свій 

предмет і метод регулювання, цілі та завдання. Як система права міжнародне 

кримінальне право містить норми кримінально-правового, процесуального, 

пенітенціарного характеру, а також судоустрою; має власні тенденції 

розвитку, серед яких відзначимо автономізацію транснаціонального 

кримінального права.  

Відмітимо, що основними тенденціями розвитку міжнародного 

кримінального права являються:  

- відособлення міжнародного кримінального права як самостійної галузі 

права; 

- автономізація транснаціонального кримінального права, що проявляється 

у виокремленні власного предмету правового регулювання, цілей та 

завдань, а також становлення джерельної основи для цього процесу; 

- збереження спільних рис з системою внутрішньодержавного 

кримінального права та тенденцію поглиблення взаємодії міжнародного 

права з національно-правовими системами у цілому та міжнародного 

кримінального права (а також його складових) з внутрішньодержавним 

кримінальним правом зокрема;  

- інтернаціоналізація кримінального права, що означає тенденцію держав 

виробляти схожі принципи і підстави кримінальної відповідальності у 

кримінально-правових у процесуальних системах національного права та 

взаємодіяти одна з одною, а також з міжнародним правом; 

- зближення національних правових систем й постійна імплементація норм 

міжнародного кримінального права, а також їх трансформація шляхом 

прийняття нових національних кримінальних законів або внесення змін та 

доповнень у вже існуючі;  
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- удосконалення принципів, тенденція по уточненню понятійного апарату, 

що використовується при формулюванні міжнародно-правових положень та 

ін.  

До системи міжнародного кримінального права належать норми, що 

спрямовані на криміналізацію у національному праві певних діянь 

(конвенційних, злочинів міжнародного характеру або транснаціональних 

злочинів), міжнародні процедури та механізми протидії міжнародній 

злочинності, зокрема транснаціональній та організованій, а також 

співробітництво держав та міжнародних організацій у цій сфері.  

Теоретичне дослідження міжнародного кримінального права, й зокрема її 

складової частини – транснаціонального кримінального права, потребує 

сучасної методології, яка будується на засадах відмови від методологічного 

монізму, що тривалий час панував у юридичній науці, й використанні 

принципу плюралізму при виборі методологічних підходів, а також відмови 

від ідеологізації наукового пізнання з метою забезпечення об’єктивного й 

неупередженого ставлення до правових явищ. Важливим концептуальним 

підходом сучасної методології дослідження транснаціонального 

кримінального права являється визнання його підгалуззю міжнародного 

кримінального права.  

Концептуального підходу й застосування сучасних методів дослідження 

вимагають категорії, поняття, джерела, міжнародно-правові засоби, механізм 

та засади співробітництва держав у протидії транснаціональній злочинності. 

Такими методами дослідження являються феноменологія, герменевтика, 

синергетика та антрополого-методологічний підхід, в основу якого покладено 

сутність, природу та діяльність людини. Не останню роль відіграють й методи, 

що довели свою спроможність у методологічній науці, зокрема догматичний, 

системно-структурний, компаративний метод, соціологічний методи та ін. 

Серед багатьох чинників основними факторами, що сприяли формуванню 

транснаціонального кримінального права, виділимо суспільні передумови та 

зміни у структурі міжнародного права. Безпосередніми факторами 
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відзначимо: безпрецедентне зростання інтернаціоналізованої організованої 

злочинності наприкінці XX – початку XXI ст. (незаконний обіг наркотиків, 

відмивання грошей, торгівля людьми, незаконне ввезення мігрантів, 

незаконний обіг зброї, тероризм, піратство, угон літаків, фальшування грошей 

тощо); трансформація світової економічної системи й загострення 

економічних проблем, особливо залежність слаборозвинутих держав від 

лідерів економічного розвитку; глобалізація розвитку сучасного світу, що має 

криміногенні й інші кримінологічно значимі наслідки глобалізації. 

Із формуванням транснаціонального кримінального права як складової 

системи міжнародного кримінального права відбувалось становлення 

теоретичних уявлень й формування наукової концепції транснаціонального 

кримінального права та його понять, категорій та інститутів. У 

фундаментальних працях видатних вчених були розроблені й обґрунтовані 

необхідність становлення й удосконалення міжнародного кримінального 

права. Наукові дискусії XX ст. сприяли формуванню концепції міжнародного 

кримінального права, вивчались джерела та основні категорії, співвідношення 

національного й міжнародного кримінального права. Згодом теоретичні 

досягнення вітчизняних та зарубіжних вчених стали фундаментом сучасних 

досліджень транснаціонального кримінального права. Концептуальний підхід 

до становлення транснаціонального кримінального права, зростання 

організованої злочинності та її причин, транснаціонального злочину та його 

криміналізації, кримінальної юрисдикції, екстрадиції, надання взаємної 

правової допомоги, а також інших проблем транснаціонального 

кримінального права дається у працях М.Ш. Бассіоуні, Н. Бойстера, 

А. Боссарда, А. Кассезе, Н.А. Зелінської, Т.Л. Сироїд, О.М. Солоненка, 

С.С. Андрейченко, Н.В. Дрьоміної-Волок, Д.О. Коваля, Г.П. Жаровської та ін. 

Отже, міжнародне кримінальне право та його складова – 

транснаціональне кримінальне право, визнані як реальність у теоретичному 

вимірі та як реальність, що реалізована у практичному вимірі – в діяльності 

міжнародних органів юстиції. Предмет міжнародного кримінального права 
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постійно розширюється. Починаючи з 1950-х р. система норм про злочини 

проти миру і безпеки людства (міжнародні злочини) доповнена іншою групою 

злочинів, що отримали назву злочини міжнародного характеру. До їх числа 

відносять загальнокримінальні злочини, які завдали шкоду національному 

правопорядку двох чи більше держав. Такими є, наприклад, порушення правил 

обігу наркотичних і психотропних речовин, порнографія, катування, 

тероризм, корупція тощо. Наукові пошуки у сфері теорії міжнародного 

кримінального права та її складової – транснаціонального кримінального 

права, сприяють: становленню міжнародного кримінального права як системи 

права, її складових підгалузей; розробці норм матеріального та 

процесуального характеру, зокрема категорій міжнародного кримінального 

права, видів злочинів, механізму взаємної правової допомоги при 

розслідуванні злочинів, а також запобіганню міжнародної злочинності. 

Основні наукові результати даного розділу розкриті у наступних публікаціях: 

[289; 309; 310; 312]. 
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РОЗДІЛ 2.  

КОНЦЕПЦІЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

ЯК ПІДГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

2.1. Системно-структурний характер міжнародного кримінального 

права  

  

Теоретичним підґрунтям транснаціонального кримінального права 

являється доктрина міжнародного кримінального права як галузі 

міжнародного публічного права. Концептуальне визначення системно-

структурного характеру міжнародного кримінального права являється 

надзвичайно важливим для з’ясування сутності транснаціонального 

кримінального права як складової її частини.  

Як вже зазначалось, у доктрині міжнародного права наприкінці ХХ – 

початку XXI ст. відбулось наукове обґрунтування міжнародного 

кримінального права як самостійної галузі права, що має комплексний 

характер, включає матеріальні й процесуальні норми, систему міжнародно-

правових принципів та норм, що визначають склади міжнародних злочинів і 

злочинів міжнародного характеру, регулюють діяльність органів міжнародної 

юстиції, а також питання надання міждержавної допомоги у кримінальних 

справах. Норми міжнародного кримінального права регулюють 

співробітництво держав і створених ними міжнародних організацій у сфері 

протидії міжнародній злочинності та солідарного кримінального 

переслідування осіб, винних у вчиненні злочинів. Важливим показником 

формування самостійної галузі й вірною ознакою оформлення її як особливої 

нормативної підсистеми міжнародного публічного права являється 

термінологічна забезпеченість, тобто сукупність загальноприйнятних 

термінів, понять і визначень, а також наявність джерельної бази. Важливим 

системо-утворюючим началом і самостійним структурним елементом у 

системі міжнародного кримінального права виступають основні принципи 
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міжнародного права і спеціальні галузеві принципи. У наш час нормами 

міжнародного кримінального права регламентується доволі велике коло 

суспільних відносин. 

Не дивлячись на усталеність доктринального визначення концепції 

міжнародного кримінального права як однієї з основних галузей міжнародного 

права, наукові дискусії навколо цього поняття не припиняються [366, с. 23]. 

Професор О.О. Малиновський пише, що «питання про те, що представляє 

собою система сучасного міжнародного кримінального права являється 

спірним» [232, с. 246]. Дискусійний характер даного питання визначений 

динамічним характером розвитку міжнародного кримінального права, різкими 

змінами у структурі міжнародної злочинності, зростанням темпів міжнародної 

(європейської) інтеграції, специфічним характером джерел міжнародного 

кримінального права та іншим. 

Дискусійний характер міжнародного кримінального права відображений 

у численних дефініціях, що містять термінологічні та змістовні інтерпретації. 

Термін «міжнародне кримінальне право» не є новим: ще наприкінці XIX ст. 

Ф.Ф. Мартенс сформулював визначення, яке стало класичним й актуальним до 

цього часу: «міжнародне кримінальне право містить у собі сукупність 

юридичних норм, що визначають умову міжнародної судової допомоги 

держав одна одній при здійсненні ними своєї каральної влади у сфері 

міжнародного спілкування» [233, с. 388]. Як зазначається в сучасній 

літературі, «обраний Ф.Ф. Мартенсом підхід зберігає свою актуальність і 

сьогодні для тієї частини міжнародного кримінального права (у найширшому 

розумінні цього поняття), яка регулює міждержавне співробітництво, 

спрямоване на боротьбу зі злочинністю (транснаціональне кримінальне 

право)» [252, с. 291]. На думку професора Л.В. Іногамової-Хегай, міжнародне 

кримінальне право представляє собою систему правових принципів і норм, що 

регулюють відносини, які виникають у зв’язку із вчиненням міжнародних 

злочинів і злочинів міжнародного характеру і забезпечують взаємодію держав 

й міжнародних організацій у боротьбі з цими злочинами [132, с. 42-43]. 
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Професор М.І. Костенко пропонує більш розгорнуте визначення й зазначає, 

що «міжнародне кримінальне право представляє собою систему 

загальновизнаних міжнародно-правових принципів і норм, що регулюють 

співробітництво між суб’єктами міжнародного права з питань запобігання і 

притягнення винних осіб за вчинення міжнародних злочинів і злочинів 

міжнародного характеру, наданню судової допомоги, проведенню 

розслідування, кримінального переслідування і судового розгляду, 

застосування і виконання міри покарання, оскарження і перегляду судових 

рішень, наданню правової допомоги по кримінальним справам» [199, с. 48-49]. 

Містке визначення міжнародного кримінального права надає професор 

Т.Л. Сироїд: «Міжнародне кримінальне право – це сукупність принципів і 

норм права, які регулюють відносини у сфері співробітництва держав і 

міжнародних організацій з попередження злочинності й покарання винних 

осіб за скоєння міжнародних злочинів та злочинів міжнародного характеру» 

[367, с. 290]. Один з найбільш авторитетних західних авторів А. Кассезе дає 

вельми розгорнуте комплексне визначення міжнародного кримінального 

права: «Міжнародне кримінальне право – корпус міжнародно-правових норм, 

розроблених як з метою заборони міжнародних злочинів, так й з метою 

покладення на держави зобов’язання судового переслідування і покарання у 

крайньому разі деяких з цих злочинів. Цей корпус регулює також і процедуру 

міжнародних судових слухань, що проводяться з метою переслідування осіб, 

які обвинувачуються у таких злочинах» [468, с. 15]. 

Навіть побіжний погляд на численні дефініції дозволяє говорити про 

складний характер міжнародного кримінального права [252, с. 292-293], про 

наявність у системі даної галузі права норм, які достатньо помітно 

відрізняються один від одного по предмету свого регулювання. Не важко 

помітити, що в даних визначеннях містяться норми матеріально-правового, 

процесуального характеру, а також засади судоустрою. Системність 

проявляється у певній сукупності ознак: ієрархічність, структурованість, 

узгодженість, взаємодоповнюваність, які обумовлюють основоположну 
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властивість системи – цілісність. Система міжнародного кримінального права, 

як регулятивний механізм, що об’єднує норми міжнародного права й 

національного права, передбачає наявність здатності встановлювати 

системоутворюючі міжнародні правовідносини, а також системи зв’язків між 

її елементами, що надають їй цілісних характеристик забезпечувати 

самостійне її функціонування. Система міжнародного кримінального права діє 

на теоретичному, нормативному та емпіричному рівнях правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають у зв’язку із здійсненням 

міжнародного злочину. Системний підхід включає аналіз складових елементів 

кримінального права: кримінально-правової доктрини; кримінально-правових 

норм, що складають джерельну базу; принципів права; поняття 

транснаціонального злочину, його ознак та елементів складу; відповідальності 

за правопорушення; правозастосовної практики, спрямованої на реалізацію 

принципів, цілей і завдань транснаціонального кримінального права, а також 

співробітництва держав у сфері протидії транснаціональній злочинності.  

Систему міжнародного кримінального права утворюють всі міжнародно-

правові норми і рішення міжнародних організацій, що визначають 

взаємопов'язані предмет, метод і завдання юридичного регулювання й, у 

кінцевому рахунку, визначають галузеву самостійність міжнародного 

кримінального права. При цьому дана галузь сама по собі продовжує 

залишатися невід’ємною частиною системи міжнародного права у цілому.  

Характеризуючи систему міжнародного кримінального права більшість 

вітчизняних та зарубіжних вчених відзначають комплексний характер 

міжнародного кримінального права, про що висловлювались 

Д.Дж. Бешаров [455], Я. Динштейн [474] та М.Ш. Бассіоуні [446]. Аналогічної 

думки притримуються І.П. Бліщенко та Ж. Доріа, які писали: «комплексність 

цієї галузі права виражається також у тому, що «в ній поєднані матеріально-

правові й процесуально-правові норми і в її систему входять норми, які діють 

і в мирний і в воєнний час» [20, с. 271]. Про комплексний характер 

міжнародного кримінального права пише й Т.Л. Сироїд: «Ця галузь 
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складається з комплексу міжнародно-правових норм» [367, с. 290].  

Комплексність як ознака властива тим галузям права, що містять декілька 

значних правових інститутів, наприклад поєднують норми матеріального 

права та процесуально-процедурні інститути. Як зазначає П.П. Богуцький, 

«комплексні галузі права – це системні нормативні комплекси у структурі 

права, які визначаються спільними цілями і методом правового регулювання 

різних по своїй соціальній природі суспільних відносин, що виникають й 

існують у певній сфері суспільства» [264, с. 134].  

Міжнародне кримінальне право розглядають у широкому та вузькому 

значенні. У широкому сенсі міжнародне кримінальне право мається на увазі 

як галузь права у цілому, у вузькому – міжнародне матеріальне право. Широке 

трактування міжнародного кримінального права, у розумінні права про 

міжнародний злочин, включає всі міжнародно-правові норми, що 

регламентують міжнародне співробітництво у реагуванні на злочин і 

попередження злочинності – lex lata – все що пов’язано з поняттям «crimen». 

За висловом німецького професора Г. Верле, «міжнародне кримінальне право 

охоплює всі норми, які встановлюють, виключають чи іншим чином 

регулюють відповідальність за здійснення злочинів по міжнародному 

праву» [35, с. 38]. Якщо ж трактувати поняття «міжнародне кримінальне 

право» у його зв’язку виключно з охоронними кримінально-правовими 

відносинами (у їх традиційному значенні), то міжнародне кримінальне право 

– це право про міжнародне покарання і, відповідно, міжнародне кримінальне 

право stricto sensu. Саме таке розуміння являється найбільш поширеним у 

науковій юридичній літературі. Слід зазначити, що всі елементи міжнародного 

кримінального права доволі чітко виокремились.  

У системі міжнародного кримінального права виділяють пряму та 

непряму системи застосування, загальну та особливу частини, горизонтальний 

та вертикальний компоненти.  

На авторитетну думку М.Ш. Бассіоуні, сучасне міжнародне кримінальне 

право застосовується за допомогою двох систем – прямої та непрямої. «Перша 
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належить до міжнародних інституцій, які уповноважені розслідувати, 

притягати до відповідальності і застосовувати відповідні санкції, – таких як 

наприклад Нюрнберзький військовий трибунал, Міжнародний військовий 

трибунал для Далекого Сходу, Міжнародні кримінальні трибунали щодо 

колишньої Югославії і Руанди і Міжнародний кримінальний суд. Друга – 

непряма правозастосовна система міжнародного кримінального права – це 

об’єднані зусилля національних правових систем з протидії діянням, визнаним 

злочинними на міжнародному рівні, шляхом їх криміналізації в національному 

кримінальному праві, належного розслідування і притягнення до кримінальної 

відповідальності винуватих у їх скоєнні осіб в рамках національної 

юрисдикції» [451, с. 3-4]. 

І.І. Лукашук та А.В. Наумов запропонували виділити у системі 

міжнародного кримінального права Загальну й Особливу частини, що знайшло 

підтримку серед багатьох вчених й було усталено у доктрині міжнародного 

права. До Загальної частини віднесли сукупність норм, що визначають 

принципи міжнародного кримінального права, його дію у просторі та часі, 

питання кримінальної юрисдикції й відповідальності. Особливу частину 

становлять сукупність норм, що визначають злочинність конкретних діянь по 

«загальному міжнародному праву» і конвенційні злочини [222, с. 10, 112]. 

Вертикальний та горизонтальний компоненти у структурі міжнародного 

кримінального права залежать від національної чи міжнародної юрисдикції 

щодо осіб, які скоїли міжнародний злочин. Як пише Н.А. Зелінська, «солідарне 

кримінальне переслідування може виражатися: а) у формі міжнародної 

юрисдикції та діяльності органів інтернаціональної юстиції, тобто мати 

інтернаціональний характер у строгому значенні; б) у взаємодії національних 

юрисдикцій, тобто набувати транснаціонального характеру. Ці компоненти є 

відображенням двох боків одного й того ж феномена, побудовані на єдиному 

юридичному і морально-ціннісному фундаменті, через що, безумовно, тісно 

взаємопов’язані та взаємопроникні. Їх розмежування не порушує 

концептуальну цілісність системи міжнародного кримінального права lex 
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lata» [366, с. 25]. 

Зазначені міркування надають можливість виокремлення у системі 

міжнародного кримінального права двох основних підгалузей права, що 

можуть розглядатися у вертикальному та горизонтальному аспектах. 

Виходячи із методологічних позицій теорії права, зазначимо, що підгалузь 

представляє собою об’єднання взаємопов’язаних інститутів, що формується в 

межах однієї галузі права. Підгалузь характеризується наявністю спільних 

принципів, способів регулювання, специфікою норм, що входять до її 

складу [102, с. 150]. 

Одна підгалузь, що у вітчизняній та зарубіжній літературі визначається 

як «міжнародне кримінальне право stricto sensu» (вертикальний аспект), 

включає міжнародно-правові норми й принципи, що регламентують підстави 

та порядок притягнення індивідів до кримінальної відповідальності за скоєння 

міжнародного злочину органами міжнародної кримінальної юстиції 

(міжнародні трибунали, Міжнародний кримінальний суд). До сфери правового 

регулювання міжнародного кримінального права stricto sensu входять норми 

не тільки матеріального характеру, а й процесуального, що визначають 

міжнародний кримінальний судоустрій та судочинство. Можливо говорити 

про усталену тенденцію до об’єднання норм процесуального й процедурного 

характеру у міжнародний кримінальний процес» [256]. Самостійною 

частиною процедурної регламентації притягнення до відповідальності винних 

осіб за вчинення ними міжнародних злочинів являється універсальна 

юрисдикція. Норми міжнародного кримінального права stricto sensu долають 

обмеженість національного права, мають свій механізм криміналізації, тобто 

встановлення злочинності діяння, кримінального переслідування, 

притягнення до відповідальності, тобто юрисдикцію, а також передбачають 

механізм здійснення правосуддя.  

Друга підгалузь міжнародного кримінального права (горизонтальний 

аспект) містить норми й принципи, що регламентують підстави й порядок 

притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що вчинили злочин 
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міжнародного характеру (транснаціональний злочин). Такі злочини 

підлягають криміналізації внутрішньодержавним правом й на осіб, що їх 

вчинили, поширюються всі види юрисдикцій (територіальної, універсальної 

тощо). Норми цієї підгалузі не можуть функціонувати поза національним 

правовим простором; юридичні відносини у цій сфері являються суто 

горизонтальними так як регламентують відносини взаємодії національних 

правових систем, наприклад у питаннях надання взаємної правової допомоги, 

екстрадиції тощо. Норми цієї підгалузі (наприклад конвенційні норми) 

являються також зобов’язаннями держав, що впливають на національне право. 

Як зазначає Н. Бойстер, основною категорією цієї підгалузі є 

транснаціональний злочин, криміналізований національним правом, що 

являється підставою для позначення цієї групи норм й принципів як 

«транснаціональне кримінальне право» [458, с. 956, 963]. Транснаціональне 

кримінальне право – частина міжнародного кримінального права в широкому 

розумінні кримінального права з міжнародно-правовим виміром. 

Транснаціональне кримінальне право як підгалузь міжнародного 

кримінального права характеризує професор Н.А Зелінська: 

«транснаціональне кримінальне право охоплює всю сферу міжнародного 

публічного права, що має відношення до міжнародного співробітництва у 

протидії злочинності, за виключенням тих її аспектів, які стосуються 

міжнародного кримінального права stricto sensu. Таким чином, міжнародне 

кримінальне право як галузь публічного міжнародного права складається із 

міжнародного кримінального права stricto sensu, яке регламентує підстави 

і порядок притягнення індивіда до міжнародної кримінальної відповідальності 

судами, що володіють міжнародною кримінальною юрисдикцією, і 

транснаціонального кримінального права, що не виходить за межі 

національних юрисдикцій. Метою транснаціонального кримінального права 

як підгалузі міжнародного кримінального права являється кооперація і 

координація функціонування національних кримінально-правових систем, 

тобто їх інтернаціоналізація» [122, с. 201-202].  
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Схожу позицію висловлюють М.М. Гнатовський та З.В. Тропін, «до 

міжнародного кримінального права lato sensu доцільно включати традиційні 

для міжнародного права та практики міжнародні аспекти кримінального 

права, зокрема взаємну правову допомогу, міжнародні процедури та 

механізми боротьби зі злочинністю, договірні режими, спрямовані на 

криміналізацію у національному праві певних діянь (конвенційних або 

транснаціональних злочинів чи, за традиційною термінологією вітчизняної 

науки міжнародного права, злочинів міжнародного характеру) тощо. Систему 

норм міжнародного права, які охоплюють названі питання, останнім часом все 

частіше позначають назвою «транснаціональне кримінальне право. 

Транснаціональне кримінальне право – це система юридичних приписів і 

норм, які регулюють правове співробітництво між державами, спрямоване на 

протидію транснаціональним злочинам (злочинам міжнародного характеру)». 

І далі автори пропонують визначення міжнародного кримінального права 

lato sensu – це система принципів і норм міжнародного права, що визначають 

склади міжнародних та транснаціональних злочинів, регулюють діяльність 

органів міжнародного кримінального правосуддя та співробітництво між 

суб’єктами міжнародного права, спрямоване на боротьбу зі злочинністю та 

надання правової допомоги у кримінальних справах» [252, с. 292-293].  

Професор Т.Л. Сироїд також виділяє дві групи норм у системі 

міжнародного кримінального права й підкреслює, що міжнародне кримінальне 

право складається з комплексу міжнародно-правових норм. «Першу групу цих 

норм складають норми, які встановлюють взаємну правочинність та обов’язки 

держав і деяких міжнародних організацій в попередженні міжнародних 

злочинів та злочинів міжнародного характеру, забезпеченні дії принципу 

невідворотності покарання й надання правової допомоги. Другу групу 

складають норми, які визначають статус і дії індивіда як суб’єкта 

міжнародного злочину» [367, с. 290]. 

Дефініція «міжнародне кримінальне право stricto sensu» являється 

загальноприйнятою у доктрині міжнародного права: її застосовують як 
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вітчизняні так й зарубіжні вчені. Цим поняттям позначають «вертикальні» 

відносини для міжнародно-правової системи й визначають коло норм, що 

регламентують підстави і порядок притягнення осіб до кримінальної 

відповідальності органами міжнародної кримінальної юстиції. Міжнародне 

кримінальне право stricto sensu охоплює широке коло відносин: це й 

матеріально-правові підстави притягнення до міжнародної кримінальної 

відповідальності; це й міжнародний кримінальний судоустрій і судочинство, а 

також за нормами цієї підгалузі відбувається криміналізація й пеналізація 

певних діянь безпосередньо по міжнародному праву. 

Виділення транснаціонального кримінального права у самостійну 

автономну частину відбулось зовсім недавно; раніше питання, що 

охоплюються цією підгалуззю, розглядалися у контексті міжнародного 

кримінального права. Проте суттєві розбіжності у підгалузях міжнародного 

кримінального права вказують на de facto виокремлення транснаціонального 

кримінального права у самостійну автономну систему, яка має власний 

предмет, метод, завдання, принципи, джерела.  

Саме транснаціональний злочин як основна категорія транснаціонального 

кримінального права являється головним критерієм відмінності цієї підгалузі 

від «основного міжнародного кримінального права» [456, с. 18]. У Римському 

статуті (ст. 5-8) визначені основні міжнародні злочини: геноцид, воєнні 

злочини, злочини проти людства та агресія, кримінальна відповідальність за 

які визначається незалежно від позиції у національному законодавстві. 

Транснаціональна злочинність, наприклад, торгівля наркотиками, може мати 

нормативне джерело у міжнародному праві, проте фактична кримінальна 

заборона щодо таких злочинів є повністю національною. Зокрема, конвенції 

щодо торгівлі наркотиками не передбачають прямої криміналізації в 

міжнародному праві; у іншому разі торгівля наркотиками була б основним 

міжнародним злочином. На відміну від юрисдикції щодо основних 

міжнародних злочинів (ст. 5 Римського статуту), яка «обмежується самими 

серйозними злочинами, що викликають стурбованість усієї міжнародної 
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спільноти», судова юрисдикція щодо транснаціональних злочинів суто 

національна, адже міжнародна кримінальна юрисдикція у таких випадках 

відсутня. Транснаціональне кримінальне законодавство встановлює 

транснаціональні режими протидії злочинності, що охоплюють принципи, 

норми, правила та процедури, навколо яких ідеали та сподівання держав-

учасниць можуть сходитися, але все ще не є об'єднаними. Як пише Н. Бойстер, 

«не існує міжнародної спільноти, яка б проектувала загальнолюдські цінності. 

Ці правопорушення не мають міжнародного елементу в сенсі того, що 

загрожують безпеці міжнародної спільноти» [456, с. 19]. Транснаціональні 

злочини, як правило, здійснюються приватними особами, їх вчинення 

спрямоване на отримання прибутку чи інших переваг приватного характеру, й 

притягнення винної особи до відповідальності не вимагає тієї 

інституціоналізації, якої вимагають особи за вчинення міжнародного злочину 

у формі міжнародного кримінального трибуналу. 

За тим же критерієм категоризації міжнародних злочинів Р.А. Елисеєв 

пропонує у міжнародному кримінальному праві виділити «універсальне» 

кримінальне право й «транснаціональне» кримінальне право. Він обґрунтовує 

численність наукових дефініцій міжнародного кримінального права його 

гетерогенною природою, що об’єднує норми матеріального і процесуального 

характеру, норми, що посвячені питанням судоустрою і виконання покарань, 

а частково й положення міжнародної кримінології. Центральним і 

системоутворюючим елементом серед них виступає міжнародне матеріальне 

кримінальне право, під яким Р.А. Елісеєв розуміє функціонально-структурну 

підсистему міжнародного публічного права, що передбачає матеріально-

правові підстави індивідуальної міжнародної кримінальної відповідальності за 

вчинення міжнародних злочинів. «З урахуванням категоризації міжнародних 

злочинів пропонуємо розрізняти «універсальне» міжнародне кримінальне 

право, до предмету якого входить підгрупа найбільш тяжких міжнародних 

злочинів, спрямованих проти загального миру і безпеки людства, і 

«транснаціонального» міжнародного кримінального права, у рамках якого 
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об’єднуються злочини міжнародного характеру (чи конвенційні злочини) [85, 

с. 12]. 

Зазначені вище підгалузі міжнародного кримінального права мають 

предмет свого регулювання, правові принципи і джерела, що регламентують 

відносини у конкретній сфері. Щодо джерел міжнародного кримінального 

права, зазначимо, що ними являються традиційні джерела міжнародного 

права, тобто міжнародні договори, принципи права, звичаї, а також рішення 

міжнародних організацій. Проте у кожній із підгалузей визнається пріоритет 

тих чи інших джерел (форм) права, зокрема у міжнародному кримінальному 

праві stricto sensu «найповнішою сучасною кодифікацією матеріальних та 

процесуальних норм є Статут Міжнародного кримінального суду (Римський 

статут) 1998 р.», а у транснаціональному кримінальному праві основним 

джерелом (формою) визнається Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р.  

Кожна із зазначених підгалузей включає численні правові інститути. Так, 

матеріальне кримінальне право об’єднує такі інститути як: інститут 

міжнародних злочинів, інститут злочинів міжнародного характеру, суб’єкт 

злочину, обставини, що виключають відповідальність по міжнародному 

кримінальному праву, співучасть тощо. Проте такі інститути як арешт, 

судовий розгляд, оскарження вироку, правовий статус засудженої чи 

ув’язненої особи, інститут співробітництва міжнародних організацій у 

протидії міжнародному тероризму тощо, не відносяться до міжнародного 

матеріального кримінального права, що може бути підставою для виділення у 

системі міжнародного кримінального права матеріальної й процесуальної 

підсистем. Також окремі дослідники виділяють групу норм пенітенціарної та 

оперативно-розшукової сфери.  

Так, дійсно вся система міжнародного кримінального права stricto sensu – 

не обмежується матеріально-правовими аспектами, а містить у собі весь 

«кримінально-правовий цикл», у тому числі норми, що стосуються 

міжнародного кримінального судоустрою і судочинства. Міжнародне 
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кримінальне право забезпечує також реалізацію міжнародної кримінальної 

відповідальності по відношенню до індивідів, адже міжнародний 

кримінальний процес існує в рамках даної системи. Щодо такої структури 

міжнародного кримінального права Г. Верле стверджує: «як і в національному 

кримінальному праві, у міжнародному праві також проводиться різниця між 

матеріальними й процесуальними нормами. У той час як матеріальне 

міжнародне кримінальне право формулює умови для встановлення 

винуватості й міри відповідальності, а також містить норми, що стосуються 

порядку призначення покарання, міжнародне кримінально-процесуальне 

право встановлює правила, яких слід дотримуватися при визначенні того, чи є 

винною особа у здійсненні злочину по міжнародному праву» [35, с. 64].  

Відмітимо, що міжнародний кримінальний процес сприяє застосуванню 

матеріального міжнародного кримінального права, але його застосування ніяк 

не обмежується виключно рамками міжнародних кримінальних процесів. 

Застосування матеріального міжнародного кримінального права – це у першу 

чергу, завдання державних органів юстиції, а також у визначених випадках – 

міжнародними судами. Розслідування юридичних фактів злочину, 

встановлення вини особи, винесення вироку та його виконання – завдання 

національного права шляхом застосування діючих норм законодавства.  

Спостерігаємо, що багато (якщо не більшість) міжнародно-правових актів 

кримінально-правового характеру містять як матеріально-правові, так й 

кримінально-процесуальні норми. Це зауваження є справедливим, наприклад, 

стосовно статутів міжнародних трибуналів (Нюрнберзького, Токійського, по 

колишній Югославії, по Руанді), окремих конвенцій та інших джерел. Більше 

того, як зауважує В.Е. Грабар, само по собі міжнародне кримінальне право з 

самого початку і головним чином було правом процесуальним [53, с. 455]. 

Питання про міжнародний кримінальний процес у науці міжнародного 

права ставилось давно, наприкінці XIX ст., й одним з перших на наявність 

міжнародного процесуального права звернув увагу професор 

В.П. Даневський. Він відмічав необхідність розгляду питання про 
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міжнародний кримінальний процес у більш глобальному масштабі, а саме у 

контексті питання про міжнародне процесуальне право [61, с. 17]. Професор 

П.Є. Казанський один із розділів свого підручника позначив як міжнародний 

юридичний процес із розгорнутою характеристикою процедур мирного 

врегулювання кримінального і цивільного процесів [136, с. 396-492]. 

Тенденція розмежування норм матеріального права і норм 

процесуального характеру, що визначилась у наш час, чітко проявилась у 

запропонованому Комісією міжнародного права ООН Проекті кодексу 

злочинів проти миру і безпеки людства 1991 р., а також у Римському статуті 

МКС 1998 р. Названі документи вперше чітко розмежовують норми 

матеріального кримінального права і норми процедурного характеру. При 

цьому, в Римському статуті практично вперше мова йде саме про 

самостійність міжнародного кримінального права як галузі права у 

нормативно-правовому вимірі.  

У доктрині міжнародного кримінального права виокремлення норм 

матеріального та процесуального характеру, а також норм кримінально-

виконавчого характеру, відбувалось поступово: заперечення доцільності 

такого можливого структурного поділу (І.П. Бліщенко, І.В. Фісенко [21, 

с. 11]), визнання (В.П. Панов [275, с. 19], Ю.А. Решетов [343, с. 207], 

А. Кассезе [470], Л.Н. Садат [524]), а також обґрунтовується позиція визнання 

міжнародного матеріального і процесуального кримінального права 

самостійними галузями міжнародного публічного права (С.А. Лобанов [213, 

с. 83]). Разом з тим, визнання того факту, що міжнародне кримінальне право 

являється комплексною галуззю права і містить норми матеріального, 

кримінально-процесуального, пенітенціарного, а також оперативно-

розшукового права представляється необхідним як з точки зору теорії так й 

практики.  

Оскільки кожна з підгалузей представляє собою об’єднання кількох 

схожих груп норм однієї й тієї ж сфери права, її не можна розглядати в якості 

правових інститутів міжнародного кримінального права. Наприклад, 
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міжнародне кримінальне матеріальне право об’єднує такі інститути як: 

інститут міжнародних злочинів, інститут злочинів міжнародного характеру 

(транснаціональні злочини), суб’єкт злочину, співучасть, обставини, що 

виключають відповідальність по міжнародному кримінальному праву, та ін.  

Таким чином, міжнародне кримінальне право представляє собою 

сукупність правових норм, які за різними критеріями можуть бути об’єднані у 

декілька підсистем. Можна спостерігати, що всі елементи системи 

міжнародного кримінального права доволі чітко відособились, об’єднані у 

підсистеми (підгалузі) й мають предмет свого регулювання, правові принципи 

й джерела, що регламентують відносини у конкретній сфері. Виділимо 

міжнародне матеріальне кримінальне право, міжнародне кримінально-

процесуальне право, які тісно переплітаються з взаємопов’язані з такими 

підгалузями як міжнародне кримінальне право stricto sensu та 

транснаціональне кримінальне право. Структурними елементами системи 

міжнародного кримінального права є міжнародно-правові норми, правові 

інститути й підгалузі. Транснаціональне кримінальне право являється доволі 

«новою» підгалуззю міжнародного кримінального права й невід’ємною його 

складовою частиною, норми якої тісно переплетені й взаємопов’язані з 

матеріальними й процесуальними нормами міжнародного кримінального 

права.  

 
2.2. Поняття транснаціонального кримінального права та його 

сутність, предмет, система, особливості 

 

Транснаціональне кримінальне право – нова сфера правового регулювання 

відносин, що виникла під впливом глобалізаційних факторів негативного 

характеру, у першу чергу економічних, посилення впливу міжнародних 

організацій, наднаціональних утворень, розвитку міжнародного права, його 

основоположних принципів, розширення кола суб'єктів міжнародних 

відносин, а також транснаціональної злочинності, появи нових кримінальних 
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злочинів та зростання їх чисельності. Як зазначає професор О.Г. Кибальник, 

«відповіддю на виклик глобалізації злочинності повинно стати форсування 

розвитку міжнародного кримінального права, перспективи якого пов’язуються 

з політичною інтеграцією світової спільноти в суб’єкта кримінальної політики, 

який володіє універсальною юрисдикцією і здатний кардинально вирішити 

проблему організації ефективної боротьби зі злочинністю» [149, с. 9-10]. 

Концептуальний підхід всебічного вивчення транснаціонального 

кримінального права вимагає з’ясування його сутності, поняття, предмету, 

системи, завдань та категорій [318]. Відзначимо, що транснаціональне 

кримінальне право здійснює дві основні функції: протидію транснаціональним 

злочинам та криміналізацію у національному праві тих злочинів, які вчинені 

на території інших держав, й викликають міжнародну стурбованість.  

Поняття «транснаціональне кримінальне право» у вітчизняній науці 

з’явилося у науковому обігу наприкінці минулого століття, набуло визнання у 

багатьох національних правових системах та широко використане у наукових 

працях зарубіжних вчених [441; 456; 458; 502]. Не дивлячись на те, що єдиного 

концептуального визначення транснаціонального кримінального права 

допоки не існує, однак факт функціонування у правовому середовищі значної 

кількості норм, що регламентують міжнародне співробітництво держав у 

протидії транснаціональній злочинності, сумніву не викликає. Характерним 

для цих норм являється їхнє міжнародне та національне походження. 

«Використання терміну «транснаціональне кримінальне право» – не спроба 

видумати нову термінологію заради самої себе, – пише Н. Бойстер. – Це, 

скоріше, спроба висунути на перший план існуючі розбіжності між 

міжнародним кримінальним правом stricto sensu і нормами, встановленими в 

угодах, направленими на протидію певним видам злочинів … Порівняно з 

міжнародним кримінальним правом stricto sensu, ступінь міжнародної 

солідарності у транснаціональному кримінальному праві значно нижче, 

оскільки держава залишається зосередженням кримінальної влади. Ступінь 

солідарності у кримінальному переслідуванні «міжнародно-правових» 
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злочинів значно вища і дозволяє здійснювати кримінальне переслідування 

індивідів безпосередньо міжнародними судовими органами. Проте 

транснаціональне кримінальне право – дуже могутня система. 

Транснаціональна злочинність – феномен, що стрімко розвивається. 

Відповідаючи на його зростання, транснаціональне кримінальне право стає, 

вірогідно, найбільш суттєвим механізмом глобалізації національних 

кримінально-правових норм» [457, с. 953]. 

Про наявність кримінально-правових норм транснаціонального характеру 

у міжнародному праві свідчить велика кількість міжнародно-правових 

документів, прийнятих у другій половині XX – початку XXI ст. Серед них 

Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 

1970 р., Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 

1970 р., Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки цивільної авіації 1971 р., Міжнародна конвенція про боротьбу із 

захопленням заручників 1979 р., Конвенція ООН з морського права 1982 р., 

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з 

бомбовим тероризмом 1997 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з 

фінансуванням тероризму 1999 р., Конвенція про кіберзлочинність 2001 р., 

Конвенція ООН проти корупції 2003 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з 

актами ядерного тероризму 2005 р. тощо). Для формування концепції 

транснаціонального кримінального права велике значення мали ухвалені 

міжнародною спільнотою конвенції про злочинність і караність работоргівлі, 

фальшування грошей, піратства та інших діянь, що посягають на міжнародний 

правопорядок. Провідним джерелом у цій сфері являється Конвенція ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р. 

(Конвенція ООН 2000 р.). Слід звернути увагу, що у зазначених документах 

містяться як матеріально-правові, так й кримінально-процесуальні норми; 

поряд з нормами, що визначають природу транснаціонального злочину (ст. 3 
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Конвенції ООН 2000 р.), існують норми щодо видачі осіб, захисту свідків, 

допомоги потерпілим, взаємодії держав з питань допомоги у кримінальному 

переслідуванні (ст. 16, 17, 18 тієї ж Конвенції). 

Враховуючи, що система транснаціонального кримінального права 

складається із різних підсистем, кожна з яких може бути предметом 

самостійного дослідження, виділимо найголовніше й обмежимося аналізом 

найважливіших проблем, які означені у завданнях дослідження.  

Важливим структурним елементом транснаціонального кримінального 

права, що надає можливість говорити про наявність кримінально-правової 

системи, являється виокремлення предмету та методу правового регулювання 

відносин, а також цілей та завдань цієї підгалузі права. Це дає підставу для 

визначення системи транснаціонального кримінального права як сукупності 

принципів та норм міжнародно-правового характеру, що визначають 

взаємопов’язані предмет й метод правового регулювання, а також завдання і 

цілі цієї системи, і в кінцевому рахунку самостійність транснаціонального 

кримінального права як підгалузі міжнародного кримінального права, 

невід’ємною частиною якого вона продовжує залишатися.  

Предмет правового регулювання транснаціонального кримінального 

права становить широке коло відносин, що виникають у протидії 

транснаціональній злочинності, й містить ряд численних правових явищ, серед 

яких дві найбільш важливих групи.  

По-перше, це суспільні охоронні відносини, що виникають з приводу 

здійснення діяння, злочинність якого визначена у міжнародно-правових актах 

і внутрішньодержавному законодавстві. Як правило, у національних джерелах 

стосовно тих самих злочинів поняття «транснаціональний злочин», яке 

являється ключовим у транснаціональному кримінальному праві, не 

застосовується. При цьому межі караності та настання кримінальної 

відповідальності за злочинні діяння по транснаціональному кримінальному 

праву можуть визначатися нормами внутрішньодержавного права. 

Дослідження предмету транснаціонального кримінального права передбачає 
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вивчення таких соціальних явищ як транснаціональні злочини, їх юридична 

природа, юридичні ознаки, з'ясування підстав кримінальної відповідальності 

й розробка теоретичних основ такої відповідальності за злочинну діяльність, а 

також вивчення проблемних питань складу злочину, співучасті, рецидиву 

злочину тощо. Особливої уваги у зв’язку із здійсненням транснаціонального 

злочину потребує їх криміналізація; попередження, розслідування й 

кримінальне переслідування злочинців; кримінально-процесуальні питання, 

що стосуються питань юрисдикції, екстрадиції, захисту свідків, допомоги 

потерпілим особам. Пенітенціарні питання (передача засуджених для 

відбування покарання) та оперативно-розшукові аспекти (взаємна правова 

допомога щодо припинення і розкриття транснаціональних злочинів) також 

становлять групу відносин у правовому регулюванні транснаціональних 

відносин, пов’язаних із вчиненням злочину. 

По-друге, це міжнародне співробітництво між державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії транснаціональній 

організованій злочинності, про що найчастіше пишуть у науковій літературі: 

«норми транснаціонального кримінального права регулюють правове 

співробітництво між державами, спрямоване на протидію транснаціональним 

злочинам (злочинам міжнародного характеру)» [252, с. 303]. Проте 

відрізняється позиція професора О.Г. Кибальника, який вважає, що 

міжнародне співробітництво слід розглядати «не стільки як предмет 

транснаціонального кримінального права, а як засіб реалізації методів 

останнього, тобто норми, що регламентують подібне співробітництво, 

складають одну з юридичних основ міжнародного кримінального 

процесу» [149].  

Аналіз антикримінальних конвенцій, до яких віднесемо угоди, що містять 

норми, спрямовані на протидію транснаціональним злочинам, а також інших 

міжнародно-правових актів, дозволяє говорити про те, що до предмету 

правового регулювання транснаціонального кримінального права входять і 

суспільні відносини попереджувального характеру. Зокрема у Конвенції ООН 
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2000 р. містяться норми превентивного характеру, що зобов’язують держави 

«розробляти й оцінювати ефективність національних проектів, а також 

виявляти і впроваджувати оптимальні види практики і політики, спрямовані 

на попередження транснаціональної організованої злочинності» (ст. 31 п. 1). 

Й далі конкретно: норми Конвенції передбачають попередження зловживань 

зі сторони організованих злочинних груп процедурами торгів, які проводяться 

публічними органами, субсидіями і ліцензіями, що видаються публічними 

органами для здійснення комерційної діяльності. Конвенція зобов’язує 

держав-учасниць створювати публічні реєстри юридичних і фізичних осіб, 

управління ними та їх фінансування, а також створити національний реєстр 

осіб, позбавлених права займати посади керівників юридичних осіб.  

Окрему групу відносин складають норми щодо розвитку співробітництва 

між правоохоронними органами держав, зокрема у проведенні спільних 

розслідувань. В Конвенції ООН 2000 р. вперше на вищому міжнародно-

правовому рівні закріплені в єдиному комплексі такі спеціальні методи 

розслідування, як електронний нагляд, контрольовані поставки і агентурні 

операції. Регламентується збір і аналіз інформації про характер організованої 

злочинності і обмін такою інформацією. Підготовка кадрів і технічна 

допомога. У ст. 28 Конвенції, яка регламентує збір і аналіз інформації про 

характер організованої злочинності і обмін такою інформацією, відмічається, 

що кожна держава-учасниця розглядає можливість проведення консультації з 

науково-дослідницькими колами, аналізу тенденцій у сфері організованої 

злочинності на своїй території, умов, в яких діє організована злочинність, а 

також вивчення втягнених професійних груп і використовуваних технологій.  

Щодо методу правового регулювання зазначених відносин, який 

розуміється як особливий юридичний режим, то для транснаціонального 

кримінального права, як й для міжнародного кримінального права у цілому, є 

характерними два основних метода юридичного регулювання: заборона і 

припис. Характерною рисою заборонного методу являється визначення виду 

й розміру покарання особі, винній у вчиненні злочину, згідно норм 
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міжнародного кримінального права. Правом на примус у міжнародному 

кримінальному праві володіють окремі держави (уповноважені органи) як 

суб’єкти міжнародного публічного права так й міжнародні організації. 

Зауважимо, що примус як метод міжнародного кримінального права потребує 

розробленого механізму процесуального забезпечення. 

Для транснаціонального кримінального права характерним являється 

виконання двох головних завдань: загальнопревентивного (забезпечення 

правопорядку) і репресивного (покарання винної особи у вчиненні 

транснаціонального злочину). Виходячи із буквального змісту переважної 

більшості діючих міжнародних актів кримінально-правового характеру, 

можна в якості завдання транснаціонального кримінального права вважати 

протидію транснаціональній злочинності. Слід підкреслити, що завданням 

транснаціонального кримінального права являється координація 

функціонування національних кримінально-правових систем, тобто їх 

інтернаціоналізація, – з однієї сторони, і створення інтернаціоналізованої 

кримінально-правової системи – з іншої. Реалізація цих завдань 

забезпечується через вплив транснаціонального кримінального права на 

національне кримінальне право. Діяльність держав у протидії 

транснаціональній злочинності передбачає розробку ефективного 

національного законодавства у сфері протидії та запобігання злочинності 

загалом та окремим злочинам, налагодження дієвого міжнародного 

співробітництва у цій сфері та удосконалення діяльності органів кримінальної 

юстиції. Специфічні кримінально-правові методи та засоби складають 

механізм протидії транснаціональній злочинності з метою підтримання 

міжнародного правопорядку. 

Слід мати на увазі характерну особливість, що норми транснаціонального 

кримінального права, хоча загалом належать до галузі міжнародного 

кримінального права, проте санкцій не містять. Вони визначені в національних 

кримінальних законах держав після інкорпорації їх до внутрішнього 

законодавства. У документах міжнародного кримінального права визначення 
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покарання являється скоріше виключенням ніж правилом. Зокрема, 

Конвенцією з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних держав у разі 

проведення міжнародних ділових операцій 1997 р. [164] передбачені два види 

покарання – позбавлення волі та вилучення чи конфіскація. Конвенція ООН 

про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин 1988 р. [166] зобов’язує Сторони, з урахуванням тяжкості скоєного, 

застосувати наступні види покарання: тюремне ув’язнення чи інші види 

позбавлення волі, штрафні санкції і конфіскація. Конвенцією РЄ про захист 

довкілля засобами кримінального законодавства 1998 р. [179] передбачається 

кілька заходів примусу: позбавлення волі, штраф, конфіскація, заходи по 

відновленню навколишнього середовища. 

В Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи № 76 «Про деякі заходи 

покарання, альтернативні позбавленню волі» від 9 березня 1976 р. [337] 

країнам-учасникам рекомендується проаналізувати своє законодавство з 

метою усунення юридичних перепон для впровадження альтернативних 

тюремному ув’язненню заходів покарання, таких як застосування штрафів, 

вилучення водійських прав, відстрочка вироку з метою прийняття до уваги 

поведінки злочинця після осудження, виконання громадсько-корисних робіт, 

застосування режиму часткового ув’язнення для підтримку зв’язку із 

суспільством тощо.  

Зазначені положення дозволяють дійти висновку, що до системи 

транснаціонального кримінального права входять міжнародно-правові норми, 

що визначають взаємопов’язані предмет й метод правового регулювання, а 

також завдання й цілі цієї системи, що у кінцевому рахунку визначає відносну 

автономність транснаціонального кримінального права. Проте при таких 

обставинах й відносній автономності дана підгалузь залишається невід’ємною 

частиною системи міжнародного кримінального права у цілому.  

В якості підгалузі транснаціональне кримінальне право характеризує 

цілісність правових норм, що регулюють певну групу суспільних відносин, 

пов’язану із транснаціональною злочинністю, одночасно зберігаючи 
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характеристики галузі права – міжнародного кримінального права. 

Транснаціональному кримінальному праву властиві особливі властивості, які 

при наявності відповідних умов можуть привести до утворення нової галузі 

права. Особливості транснаціонального кримінального права обумовлені його 

зв'язком та взаємодією із національним кримінальним, кримінально-

процесуальним, кримінально-виконавчим правом, оперативно-розшуковим 

правом, кримінологією, що проявляється у питаннях криміналізації 

транснаціональних злочинів, кримінально-правової відповідальності, 

пеналізації, принципах юрисдикції, кримінальному переслідуванні, 

екстрадиції, правової допомоги тощо. Особливості транснаціонального 

кримінального права також обумовлені сферою правового регулювання, їх 

комплексним характером, взаємозв'язком з національним кримінальним 

правом, транснаціональним характером злочинного діяння, колом суб’єктів, 

специфікою джерел та іншими чинниками. Найбільш складними у системі 

транснаціонального кримінального права являються питання взаємодії з 

національними правовими системами та співвідношення матеріального та 

процесуального кримінального права. 

Головною відмінною особливістю транснаціонального кримінального 

права являється взаємодія транснаціонального (міжнародного) та 

внутрішньодержавного (національного) кримінального права. 

Транснаціональне кримінальне право як підгалузь міжнародного 

кримінального права входить у систему міжнародного права, базується на її 

принципах, а також тісно взаємодіє з кримінальним правом національних 

держав. Зазначені обставини складають головну відмінну особливість 

транснаціонального кримінального права по відношенню до системи 

національного кримінального права, яка функціонує у правових системах 

держав як відносно автономна система певного кримінально-правового циклу 

(кримінальне право, кримінально-процесуальне право, кримінально-

виконавче право). Забезпеченість реалізації норм кримінального права у 

національному праві дає змогу говорити про цілісність й відносну замкнутість 



 117 

системи національного кримінального права. Щодо міжнародного 

кримінального права, й транснаціонального кримінального права зокрема, 

така властивість для них не являється характерною, що залежить від природи 

інтернаціоналізованих (транснаціональних злочинів), а також принципів 

міжнародного співробітництва держав.  

Британський професор Н. Бойстер виділяє у транснаціональному 

кримінальному праві горизонтальну систему договірних зобов’язань держав 

та вертикальну, що полягає у застосуванні державами кримінального права 

щодо індивідів для виконання даних зобов’язань [457, c. 13]. Один й той же 

злочин, як з точки зору міжнародного так й національного права, може 

вважатися транснаціональним. На застосування положень транснаціонального 

права впливають два основних фактори: тлумачення конвенцій, що містять 

норми транснаціонального кримінального права та вплив національних 

правових систем. Suppression conventions – в рамках принципу 

комплементарності – сприяють введенню понять транснаціонального 

кримінального права в національні правові системи. Однак, у будь-якому 

випадку, такі поняття і норми мають розглядатися з огляду на контекст 

національних кримінально-правових норм, якщо тільки у такій конвенції не 

буде прямо вказано на необхідність конкретної зміни норми або її характер 

застосування. Слід мати на увазі, що конкретні положення suppression 

conventions можуть впливати на характер застосування норм у національних 

системах. Саме з цих міркувань представляється недоцільним виділення у 

системі транснаціонального кримінального права загальної та особливої 

частин. Протилежне твердження здається суперечливим, адже всі договірні 

зобов’язання виконуються опосередковано через національні правові системи.  

У документах Одинадцятого конгресу ООН по попередженню 

злочинності й поводженню з правопорушниками (2005) підкреслювалось, що 

злочинність традиційно розглядалась як явище національного масштабу, тому 

розслідування злочинів і кримінальне переслідування винних осіб тривалий 

час визнавались внутрішньодержавною справою. Злочини, вчинені за 
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кордоном, не являлись предметом стурбованості для національних органів 

влади, які, відповідно, не були схильні сприяти органам іншої держави у 

притягненні винних осіб до відповідальності, у збиранні доказової бази, 

необхідної для порушення справи чи ведення кримінального судочинства. У 

наш час подібний погляд на правозастосування і кримінальне правосуддя 

більше не правомірний. Особи, що здійснюють злочинну діяльність, 

використовуючи державні кордони, намагаються уникнути правосуддя; 

злочинні групи, стаючи все мобільніше, часто навмисно використовують 

міжнародні кордони у своїх злочинних інтересах; цілий ряд злочинів 

(економічні, комп’ютерні, екологічні) можуть мати транскордонні наслідки 

навіть при тому, що винна особа не полишає своєї власної держави [193, с. 37].  

Слід відзначити й комплексний характер транснаціонального 

кримінального права, так як ця система включає норми матеріального й 

процесуального характеру, а також норми превентивного та кримінально-

виконавчого права, що відбивається у джерелах. Для них також властивий 

комплексний характер, тобто в одному правовому акті містяться норми, що 

регламентують різні по своїй природі суспільні відносини. Наочним 

прикладом поєднання вказаних норм є Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р., яка регулює питання 

транснаціональної злочинності, юрисдикції, попередження, розслідування і 

кримінального переслідування злочинів, видачі злочинців, захисту свідків, 

передачі засуджених для відбування покарання, правової допомоги щодо 

розкриття транснаціональних злочинів, а також питання превентивного 

характеру. Аналогічним чином структурована Конвенція ООН проти корупції 

2003 р. й містить: заходи щодо запобігання корупції; необхідність 

криміналізації злочину корупції та правоохоронну діяльність у цій сфері; 

передбачає відповідальність юридичних осіб, яка може бути й кримінальною; 

визначає переслідування, винесення судового рішення та санкції, захист 

свідків, експертів і потерпілих, юрисдикцію; визначає необхідність 

міжнародного співробітництва та взаємної правової допомоги; регулює 
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питання видачі й передачі засуджених осіб, а також передачу кримінального 

провадження. Конвенція передбачає також заходи щодо повернення активів, 

конфіскованого майна та інших цінностей.  

Визначення предмету й методу правового регулювання 

транснаціональних кримінальних відносин, а також завдань, мети й 

особливостей дозволяє сформулювати транснаціональне кримінальне право 

як відносно автономну підгалузь міжнародного кримінального права, що 

входить в систему міжнародного права, включає принципи і міжнародно-

правові норми, що визначають злочинність діяння і межі відповідальності за 

його вчинення, а також регламентують питання співробітництва держав з 

метою протидії транснаціональній злочинності. Принципи й норми 

транснаціонального кримінального права регулюють співробітництво між 

суб’єктами міжнародного права щодо протидії злочинності й запобіганню 

транснаціональних злочинів, а також здійснення кримінального 

переслідування й притягнення винних осіб до відповідальності за вчинення 

транснаціональних злочинів.  

Однією з перших вчених, хто звернув увагу на структурованість 

транснаціонального кримінального права, стала професор Н.А. Зелінська. 

Вона пише, що «транснаціональне кримінальне право формує нормативні 

блоки, що регламентують взаємодію держав у сфері протидії 

злочинності» [366, с. 476], а саме: транснаціональне кримінальне матеріальне 

право; транснаціональне кримінальне процесуальне право; транснаціональне 

кримінально-превентивне право. Нормативною основою такої 

структурованості являється наявність у джерелах транснаціонального 

кримінального права норм матеріально-правового характеру, кримінально-

процесуальних норм, норм превентивного характеру, а також й інших. 

У матеріально-правовому контексті поняття «транснаціональне право» 

включає в себе широкий спектр діянь різного ступеню суспільної небезпеки, 

шо кваліфікуються як злочинні згідно національних правових систем, причому 

вимагається щоб така кваліфікація передбачалась у кримінальних системах не 
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менше двох держав, під юрисдикцію яких такі злочини підпадають. 

Транснаціональне кримінальне матеріальне право традиційно включає ряд 

правових інститутів, властивих кримінальному праву (склад злочину, суб’єкт 

злочину, обставини, що виключають кримінальну відповідальність, співучасть 

тощо). Такі правові інститути як арешт, докази, судовий розгляд, правовий 

статус обвинуваченої особи й ув’язненої особи й інші належать до блоку норм 

транснаціонального кримінального процесуального права. Цю сферу 

представляють принципи і норми, що спрямовані на регламентацію відносин 

взаємодії держав у кримінальному розслідуванні транснаціональних злочинів, 

судового розгляду даних справ, а також правової допомоги по справам щодо 

таких злочинів.  

Транснаціональне кримінальне матеріальне право представляє собою 

нормативний блок міжнародно-правових принципів і норм, що встановлюють 

злочинність й караність небезпечних для суспільства діянь, а також інших 

супутніх кримінально-правових явищ матеріального характеру (склад 

злочину, співучасть, обтяжуючі й пом’якшуючі обставини тощо). Основними 

принципами являються: принцип відповідальності тільки за діяння, визнане 

злочином нормою міжнародного кримінального права (nullum crimen sine 

lege); принцип недопустимості повторного осудження за злочин, за який особа 

вже була засуджена чи виправдана (non bis in idem); принцип вини; принцип 

невідворотності кримінальної відповідальності; принцип незастосування 

строку давності до воєнних злочинів та ін. 

Важливим критерієм виділення транснаціонального матеріального 

кримінального права являється визначення злочинності діяння по 

міжнародному праву, що доводять новітні джерела міжнародного 

кримінального права. Злочинність діяння означає пряму його заборону у 

міжнародно-правовому акті. Це вимагає визначення суб’єкта відповідальності. 

У правових актах транснаціонального кримінального права ставиться вимога 

до держав-учасниць криміналізувати злочинність того чи іншого діяння й 

визначити межі караності у національному законі. Так, новели Конвенції ООН 
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проти транснаціональної злочинності 2000 р. містять матеріальні норми, що 

характеризують транснаціональний злочин (ст. 3), криміналізацію злочинних 

діянь (ст. 6, 8,) та ін. У Конвенції про кіберзлочинність 2001 р. у Розділі II 

передбачено виділення трьох частин: «Матеріальне кримінальне право» 

(частина 1), «Процедурне право» (частина 2) та «Юрисдикція» (частина 3) 

[180].  

Другий блок (транснаціональне процесуальне кримінальне право), 

звертає увагу Н.А. Зелінська, «складається, як мінімум, із двох частин: 

а) міжнародно-правових норм, що регламентують взаємодію національних 

правоохоронних і судових органів з метою притягнення до відповідальності 

винних осіб («право взаємної допомоги держав у кримінальних справах», що 

включає процесуальні аспекти екстрадиції); б) міжнародно-правових норм, 

спрямованих на оптимізацію функціонування національних правоохоронних і 

судових систем і забезпечення гарантій прав людини у кримінальному 

судочинстві» [366, с. 476]. Транснаціональне кримінально-процесуальне 

право містить норми, що регламентують питання судового розгляду 

транснаціональних злочинів, а також правової допомоги у справах про 

злочини міжнародного характеру. Визначальними у цих відносинах 

являються: принцип дотримання прав і свобод осіб, що піддані кримінальному 

переслідуванню; принцип невинуватості; принцип, що гарантує право на 

захист і кваліфіковану юридичну допомогу; принцип недопустимості примусу 

до надання показань проти самого себе та ін. Кримінально-процесуальні 

норми містяться у багатьох джерелах транснаціонального кримінального 

права. Окремі новели Конвенції ООН 2000 р. (норми щодо видачі осіб, захисту 

свідків, допомоги потерпілим (ст. 16, 17, 18)) мають процесуальну 

характеристику. Процесуальні норми містяться у ст. 6 Міжнародної конвенції 

про боротьбу із захопленням заручників 1979 р. [248] та ін. 

Третій блок складають норми, що утворюють транснаціональне 

кримінально-превентивне право й спрямовані на регламентацію відносин 

щодо взаємодії держав у попередженні злочинності. Зокрема, у Конвенції 
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ООН 2000 р. норми щодо попередження злочинності складають окрему 

новелу. У ст. 31 Конвенції встановлено, що держави-учасниці зобов’язані 

розробляти ефективні національні проекти, впроваджувати оптимальні види 

практик і політики, скорочувати можливості для злочинних груп, спрямовані 

на попередження транснаціональної злочинності. З цією метою мають 

впроваджуватися наступні заходи: a) зміцнення співробітництва між 

правоохоронними органами чи органами прокуратури і відповідними 

приватними організаціями, у тому числі з різних секторів економіки; 

b) сприяти розробці стандартів і процедур, призначених для забезпечення 

сумлінності в роботі публічних і відповідних приватних організацій, а також 

кодексів поведінки для представників відповідних професій, зокрема 

адвокатів, нотаріусів, консультантів з питань оподаткування і бухгалтерів; 

c) попередження зловживань з боку організованих злочинних груп 

процедурами торгів, що проводяться публічними органами, і субсидіями та 

ліцензіями, що видаються публічними органами для здійснення комерційної 

діяльності; d) попередження зловживань з боку організованих злочинних груп 

юридичними особами. Такі заходи можуть включати: i) створення публічного 

реєстру юридичних і фізичних осіб, що беруть участь у заснуванні юридичних 

осіб, керуванні ними і їхньому фінансуванні; ii) створення можливості 

позбавлення за рішенням суду чи за допомогою інших належних способів на 

розумний період часу осіб, засуджених за злочини, що охоплюються цією 

Конвенцією, права займати посади керівників юридичних осіб, 

зареєстрованих у межах їхньої юрисдикції; iii) створення національного 

реєстру осіб, позбавлених права займати посади керівників юридичних осіб; і 

iv) обмін інформацією, що міститься в реєстрах, зазначених у підпунктах (d) 

(i) та (iii) цього пункту, з компетентними органами інших держав-учасниць 

[169]. Також у Конвенції визначено, що держави-учасниці прагнуть сприяти 

реінтеграції в суспільство осіб, засуджених за злочини, що охоплюються цією 

Конвенцією. Зазначимо, що у розвитку кримінально-превентивного права 

велика роль належить Організації Об’єднаних Націй та її інституційним 
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структурам.  

Таким чином, норми транснаціонального кримінального права можна 

згрупувати у декілька блоків (підсистем) – матеріальне право, кримінально-

процесуальне право, кримінально-превентивне право, також до цієї сфери 

належать норми кримінально-виконавчої сфери. Кримінально-виконавче 

(пенітенціарне) право представляє собою сукупність принципів і норм, що 

регламентують правовий статус ув’язнених та засуджених осіб. Такі норми 

встановлюють міжнародні стандарти і правила виконання різних видів 

покарання, а також регулюють питання міжнародного співробітництва у 

пенітенціарній сфері. Основними принципами у цій сфері являються: принцип 

недопустимості тортур, жорстоких і нелюдських покарань; принцип 

гуманізму; принцип підконтрольності виправних установ громадським 

організаціям по захисту прав засуджених і ув’язнених. Наприклад, у 

Міжнародній конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 р. 

У ст. 17 встановлено, що «1. Особа, що перебуває під вартою чи відбуває строк 

тюремного ув'язнення в одній державі-учасниці й присутність якої в іншій 

державі-учасниці необхідна для цілей дачі показань, установлення особи чи 

надання іншої допомоги в одержанні доказів для розслідування або 

кримінального переслідування у зв'язку зі злочинами відповідно до цієї 

Конвенції, може бути передана з дотриманням таких умов: a) ця особа вільно 

дає на те свою згоду на основі повної інформації; та b) компетентні власті обох 

держав дійшли згоди на таких умовах, які ці держави можуть уважати 

прийнятними» [245]. 

Пенітенціарне право є складовою частиною міжнародного кримінального 

права, проте існує позиція щодо того, що останнім часом «виникли необхідні 

умови для виділення міжнародного пенітенціарного права в якості галузі 

міжнародного права» [425, с. 62]. Такої позиції притримується й професор 

Ю.В. Трунцевський, вказуючи на необхідність такої галузі у міжнародній 

юридичній практиці, її нетиповість з позицій предмета, системи норм, методів 

правового регулювання тощо [403, с. 28]. Так, пенітенціарна сфера відносин 
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володіє системою джерел [315], що сформувались у другій половині ХХ ст., 

починаючи від Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, 

ухваленими ГА ООН у 1955 р., однак цього не достатньо для визнання 

пенітенціарного права в якості галузі міжнародного права. Виділення 

самостійної галузі вимагає й інших обґрунтувань, наприклад підвищення ролі 

міжнародного права у визначенні пенітенціарної політики та розширення 

сфери його дії на внутрішні справи держави, уніфікація 

внутрішньодержавного законодавства, розширення практики співробітництва 

держав не тільки у сфері кримінальної юрисдикції, але й виконання 

кримінальних покарань тощо. 

Для транснаціональних злочинів являється характерним множинність 

суб’єктів, тобто скоєння злочину кількома особами чи організованою групою, 

що не суперечить принципу індивідуальної кримінальної відповідальності, 

адже колективна сутність таких діянь не звільняє від необхідності вирішення 

питання про індивідуальну кримінальну відповідальність. Визнання основним 

суб’єктом кримінально-правової відповідальності за скоєння 

транснаціонального злочину фізичної особи являється загальноприйнятою 

тезою у міжнародному кримінальному праві. З дій фізичних осіб й складається 

транснаціональне злочинне діяння, а здійснення транснаціонального злочину 

колективним суб’єктом (наприклад, організованою групою) вимагає 

встановлення ролі кожної особи у злочині. Конкретні покарання визначаються 

у національному законодавстві відповідно до особливостей й традицій 

правових систем, тоді як норми транснаціонального кримінального права 

санкцій за вчинений злочин не передбачають. Не містять вони й конкретних 

характеристик особи, наприклад не встановлюють вік, що передбачає 

кримінальну відповідальність. Джерела у таких випадках відсилають до 

внутрішньодержавного законодавства. Норми антикримінальних конвенцій 

(ст. 5 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р. 

[247], ст. 26 Конвенції ООН проти корупції 2003 р. [168], ст. 10 Конвенції 

ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. [169] та ін.) 
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допускають й відповідальність за вчинення транснаціонального злочину 

юридичних осіб. Слід звернути увагу, що держава не може бути суб’єктом 

транснаціонального злочину, оскільки норми, які регламентують 

відповідальність держав, не входять до сфери транснаціонального 

кримінального права. Н.А. Зелінська пише, що «держава може бути суб’єктом 

«злочинної» з погляду етики політики, що виражається у конкретних 

політичних злочинах індивідів (та їхніх організацій), але вона не може бути 

суб’єктом злочину [125, с. 160]. Мова може йти про особливу міжнародно-

правову відповідальність держав як суб’єктів міжнародного права. З огляду на 

значущість питання щодо визначення суб’єктів транснаціонального 

кримінального права доцільним буде розглянути його детальніше окремому 

підрозділі.  

Отже, відзначимо, що транснаціональне кримінальне право – нова сфера 

правового регулювання відносин, яка закономірно сформувалась наприкінці 

XX – початку XXI ст. під впливом багатьох чинників суспільного, 

політичного, економічного й правового характеру й має перспективи 

розвитку. Вона являє собою систему міжнародно-правових принципів та норм, 

що регулюють широке коло суспільних відносини, пов’язані із вчиненням 

транснаціонального злочину. Криміналізація транснаціонального злочину 

внутрішньодержавним правом визначає міжнародний та національний 

аспекти транснаціонального кримінального права, а також «горизонтальний» 

характер співробітництва держав у протидії транснаціональній злочинності.  

Предмет правового регулювання транснаціонального кримінального 

права складають дві основні групи суспільних відносин, що виникають у 

протидії транснаціональній злочинності й містять ряд правових явищ: 

1) охоронні відносини, що виникають з приводу вчинення діяння, злочинність 

якого визначена у міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному 

законодавстві; 2) міжнародне співробітництво між державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії транснаціональній 

організованій злочинності. Особливості транснаціонального кримінального 
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права обумовлені сферою правового регулювання, їх комплексним 

характером, взаємозв'язком з національним кримінальним правом, 

транснаціональним характером злочинного діяння, колом суб’єктів, 

специфікою джерел та іншими чинниками. Найбільш складними у системі 

транснаціонального кримінального права являються питання взаємодії з 

національними правовими системами та співвідношення матеріального та 

процесуального кримінального права. Таким чином, транснаціональне 

кримінальне право являє собою відносно автономну підгалузь міжнародного 

кримінального права, що входить до системи міжнародного права, включає 

принципи і міжнародно-правові норми, які визначають злочинність діяння і 

межі відповідальності за його вчинення, а також регламентують питання 

співробітництва держав з метою протидії транснаціональній злочинності.  

 

2.3. Характеристика суб’єктів – учасників транснаціональних 

відносин 

 
Дослідження транснаціонального кримінального права передбачає 

вивчення його складової – суб’єктів транснаціональних відносин та їх 

правосуб’єктності, по відношенню до яких родовим являється поняття 

«суб’єкт міжнародного права». Слід зазначити, що поняття суб’єкта 

міжнародного права «завжди було пов’язано з чималими труднощами в 

міжнародно-правовій теорії і практиці» [251, с. 62]. Професор 

М.В. Буроменський підкреслює значущість методологічного підходу у 

визначенні кола суб’єктів міжнародного кримінального права з точки зору 

доктрини: «різні правові школи (природного права, позитивістська, 

нормативістська, персонологічна) визначають його по-різному» [251, с. 62]. 

Найбільш поширений етатичний підхід, який ставить існування права у 

нерозривний зв’язок з існуванням держави й побудований на визнанні 

первинності держави як суб’єкта міжнародного права, що сформувалось з 

давніх-давен. З точки зору жорсткого етатичного підходу (Д. Анцилотті, 
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Ф. Ліст, Л. Оппенгейм, П. Хелборн) єдиним суб’єктом міжнародного права 

являється держава; з точки зору інших вчених (Г. Шварценбергер, К. Штрупп), 

які, залишаючись на позиціях державо-центризму, припускали існування й 

інших суб’єктів міжнародного права. Були й такі, що заперечуючи наявність 

суверенітету і правосуб’єктності держав, єдиним суб’єктом права визнавали 

людину, а всі інші колективні суб’єкти права розглядалися як юридичні фікції 

(А. Альварес, Л. Дюгі, Г. Краббе, Г. Ссель). У радянський період традиційно 

ігнорується міжнародно-правова особистість людини у межах закритої 

міждержавної системи; з плином часу у пострадянський період відбувається 

відмова від традиційного етатизму й перехід до поступового (з масою 

застережень) визнання й допуску індивіда та інших недержавних акторів до 

окремих, жорстко встановлених сфер міждержавного співробітництва. Як 

зазначає сучасний дослідник суб’єктів міжнародного права О.В. Тарасов, 

«позитивним аспектом у цьому напрямку є поступове усвідомлення 

міжнародно-правової цінності людської особистості, принципової відкритості 

міжнародно-правової системи для різних за своєю природою суб’єктів права 

та подолання етатистського догматизму в методології досліджень міжнародної 

правосуб’єктності» [385, с. 87-88]. 

Суб’єктом міжнародного права визнається учасник міжнародних 

відносин, права й обов’язки якого регулюються нормами міжнародного права. 

Як слушно зазначається у вітчизняній літературі «насправді це значна частина 

учасників міжнародних відносин, які можуть бути в тому чи іншому об’ємі 

суб’єктами і міжнародного і внутрішнього права. Головною особливістю 

суб’єктів міжнародного права є, таким чином, не заздалегідь визначений їхній 

перелік (цей перелік завжди обмежений), а їхня реальна здатність брати участь 

у міжнародно-правових відносинах і відповідний об’єм міжнародних прав та 

обов’язків» [251, с. 64]. Ця особливість являється підставою для виокремлення 

у міжнародній правосуб’єктності таких властивостей суб’єктів міжнародного 

права як міжнародна правоздатність і міжнародна дієздатність, що передбачає 

здатність суб’єкта бути суб’єктом міжнародного права (міжнародна 
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правоздатність) й здатність брати участь у міжнародних відносинах 

(міжнародна дієздатність). 

У сучасній доктрині міжнародного права суб’єктами міжнародних 

відносин зазвичай визнаються держави, нації та народи, державоподібні 

утворення та міжнародні міжурядові організації, тобто «суверенні й договірні» 

суб’єкти [251, с. 64-65], які мають міжнародно-правовий статус і є стороною 

міжнародних відносин. Згідно теорії права, основу поняття суб'єкта права 

складає володіння правами і обов'язками учасника суспільних відносин. Як 

зазначає А.Б. Венгеров «право перетворює учасника суспільних відносин в 

суб'єкта правовідносин» [32, с. 468].  

Для сучасних міжнародно-правових відносин є характерним розширення 

кола суб'єктів, що пов'язано з розвитком суспільних відносин, ускладненням 

міждержавних стосунків, з охопленням ними все нових сфер співпраці, де 

поряд з державами, міжнародними міжурядовими організаціями все більш 

помітну роль відіграють об'єднання, корпорації, партії. З'являються нові види 

відносин, що не могли б існувати за участю «традиційних» суб'єктів 

міжнародного права, зокрема у наш час актуальним є питання про визнання 

суб’єктом транснаціонального кримінального права юридичної особи. Це, 

наприклад, міжнародні правовідносини за участю фізичних і юридичних осіб 

у захисті їхніх прав у міжнародних органах з прав людини, відносини у зв'язку 

з притягненням індивідів до відповідальності в міжнародних кримінальних 

судах, а також відносини щодо видачі особи, яка вчинила транснаціональний 

злочин. 

Суттєві зміни, що відбулися у структурі міжнародного кримінального 

права наприкінці XX – початку XXI ст., обумовлені зростанням злочинності й 

розвитком права, тобто виділенням як вітчизняними так й зарубіжними вчені 

власне міжнародного кримінального права stricto sensu та транснаціонального 

кримінального права, певною мірою сприяли зміщенню акценту у визначенні 

суб’єктів міжнародного кримінального права. Як зазначають автори 

підручника «Міжнародні системи та глобальний розвиток» (2008) «суб’єктами 
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транснаціональних відносин є не лише держави» [254, с. 480]. 

Коло суб’єктів міжнародного права історично не є постійним і може 

залежати від різних обставин, зокрема й «від рівня розвитку міжнародних 

фінансово-економічних зв’язків (постановка питання про міжнародну 

правосуб’єктність транснаціональних корпорацій), від видів та засобів 

організації людських спільнот у державі» [251, с. 63]. Фізичні та юридичні 

особи – суб'єкти національного права, що перебувають під юрисдикцією 

держав чи державоподібних утворень, можуть вступати у міжнародно-правові 

відносини. 

У доктрині міжнародного кримінального права, на що звертає увагу 

професор Т.Л. Сироїд, існує розмежування понять «суб’єкт права», «суб’єкт 

правовідносин», «суб'єкт міжнародного права», «суб'єкт правопорушення» 

(своєрідний «антиправовий діяч»), «суб'єкт міжнародного правопорушення» 

(своєрідний «антиправовий діяч міжнародного масштабу»), «суб’єкт 

відповідальності», а також «суб'єкт транснаціонального злочину», кожне з 

яких має певне змістовне навантаження та являється важливим з точки зору 

розуміння механізму дії права [382, с. 17, 24-34]. Як зазначає професор 

М.І. Козюбра, «особа визнається суб’єктом правовідносин, якщо вона має 

здатність бути суб’єктом права, тобто наділена правосуб’єктністю. Завдяки 

правосуб’єктності особа як суб’єкт права потенційно, узагалі здатна бути 

учасником правовідносин. Правосуб’єктність є своєрідним правом на 

право» [102, с. 228]. Особа, що вчинила злочин, і підпадає під дію міжнародної 

юрисдикції чи міжнародно-обов’язкової національної юрисдикції, зовсім не 

стає від того учасником міжнародного спілкування, яким неодмінно являється 

суб’єкт міжнародного права. Така особа стає суб’єктом не міжнародного 

права, а міжнародного кримінального права як галузі права. 

Категорія «суб'єкт правопорушення» являється родовою по відношенню 

до поняття «суб’єкт міжнародного правопорушення», яким визнається будь-

який учасник міжнародних відносин. Із зростанням й поширенням серед 

правопорушень по міжнародному праву транснаціональних злочинів з 
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необхідністю постає питання про визначення суб’єктів транснаціональних 

відносин, а також відповідно суб’єктів відповідальності. Суб’єкт 

транснаціональних відносин – це учасник цих відносин, правосуб’єктність 

якого, тобто його поведінка, регулюється нормами транснаціонального 

кримінального права. Безпосередньо суб’єктом транснаціонального злочину 

визнається особа, яка порушила норми цього права. 

Щодо суб’єкта міжнародного злочину – це особа, що здійснила 

кримінально карне правопорушення (як на національному так й на 

міжнародному рівні), що визначається міжнародним кримінальним правом. У 

розумінні категорії «суб’єкт міжнародного злочину» мається на увазі особа, 

яка вчинила злочин, що входить до категорії власне класичних міжнародних 

злочинів (геноцид, воєнні злочини), а також злочин категорії 

транснаціональних (конвенційних) злочинів (піратство, торгівля людьми, 

незаконне ввезення мігрантів, підробка грошових знаків, кіберзлочини тощо). 

Як зазначають вчені, «ця позиція підтримується практикою МС ООН, який у 

рішенні у Справі про зобов’язання переслідувати або видати («Бельгія проти 

Сенегалу», 2012 р.) [513] явно включає в категорію «міжнародні злочини» не 

тільки ті правопорушення, на підставі яких індивіди несуть кримінальну 

відповідальність безпосередньо на підставі міжнародного права («злочини 

проти (загального/звичаєвого) міжнародного права»), але й ті, які міжнародне 

право лише визначає, встановлюючи правила для здійснення державами своєї 

юрисдикції щодо них («конвенційні злочини»)» [252, с. 295]. 

Транснаціональні конвенційні злочини вчиняються суб’єктами, як відзначає 

М.М. Гнатовський, «за власним мотивом, поза безпосереднім зв’язком з 

політикою тієї чи іншої держави» [252, с. 305] й несуть відповідальність такі 

суб’єкти згідно норм національного кримінального права на підставі 

криміналізації міжнародного конвенційного злочину. 

Щодо визнання міжнародної правосуб’єктності людини та юридичної 

особи, у тому числі й міжнародної неурядової організації, питання 

залишається допоки невизначеним. Головною особливістю правосуб’єктності 
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фізичної особи як суб’єкта транснаціональних відносин являється 

перебування під юрисдикцією конкретної держави й одночасно визнання її 

суб’єктом міжнародного права. Ця особливість стала предметом багатьох 

дискусій у доктрині міжнародного права й найчастіше є обґрунтуванням для 

відмови фізичній особі у визнанні її повноцінним суб’єктом міжнародного 

права [251, с. 86]. Категоричне заперечення зустрічаємо у працях Я. Броунлі, 

І.І. Лукашука, Г.І. Тункіна, Дж. Шварценбергера, А.Фердросса, М. Шоу. 

Позицію заперечення відстоював професор С.В. Черниченко, який писав, що 

«індивіди ні при яких умовах не являються і не можуть бути суб’єктами 

міжнародного права» [423, с. 149; 424, с. 384]. З цього приводу І.І. Лукашук 

зауважує: «Суб'єкт міжнародного права – категорія об'єктивна. Вона 

визначається природою міжнародної спільноти як спільноти суверенних 

держав. В доктрині існують релятивістські погляди з цього питання, що 

допускають довільне визначення кола суб'єктів» [219, с. 52]. Іншу точку зору 

(визнання обмеженої, особливої правосуб’єктності у індивідів) зустрічаємо у 

працях М.О. Баймуратова, А.І. Дмитрієва, А. Кассезе, П.-М. Бюп’ю та інших. 

На безумовному визнанні міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб 

наголошують К.Я. Бекяшев, Н.В. Захарова, Г.В. Ігнатенко, Г. Лаутерпахт, 

Р.А. Мюллерсон й інші. Як слушно зазначає професор А.І. Ковлер, «дискусія 

про міжнародну правосуб’єктність індивіда зовсім не завершена» [156, с. 236]. 

Він пише: «Сучасна наука міжнародного права все активніше звертається і до 

проблематики «нових» суб'єктів, перш за все неурядових організацій та інших. 

Питання про їх міжнародну правосуб'єктність являється спірним. Так, 

відмічаючи факт все більшої частої практики, коли резолюції Ради Безпеки 

ООН адресуються саме цій категорії учасників міжнародних відносин (у 

«чорному списку» одного лише Комітету по санкціям РБ біля 250 індивідів і 

організацій), ряд дослідників разом з тим підкреслює, що Рада Безпеки 

ретельно уникає кваліфікувати їх в якості суб'єктів міжнародного права: 

прагнучи йти в ногу з часом у справі забезпечення міжнародної безпеки, Рада 

Безпеки у той же час зв'язана положеннями Статуту ООН, який являється 
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зразком традиційного підходу до міжнародної правосуб'єктності» [156, с. 290].  

Вченими пропонуються поняття «бенефіціарій норм міжнародного 

права» та «адресат міжнародно-правової норми», які б більш точно, на їх 

думку, визначали б міжнародну правосуб’єктність більш точно. Як пише 

М.В. Буроменський, «сучасна правова реальність підводить до висновку, що 

права людини в МП є об’єктом міжнародних правовідносин держав, індивід є 

об’єктом правового захисту в межах міжнародно-правових домовленостей 

держав» [252, с. 106].  

Серед аргументів, що наводяться як вітчизняними так й зарубіжними 

вченими на користь концепції міжнародної правосуб’єктності індивіда, 

наведемо найголовніші: 1) міжнародне право може безпосередньо створювати 

для індивіда міжнародні права й обов’язки; 2) можливість індивіда самостійно 

й незалежно звертатися до міжнародних органів, зокрема органів юстиції; 

3) індивіди є суб’єктами міжнародної кримінальної відповідальності за 

міжнародні правопорушення. Разом з тим відзначимо, що міжнародно-правові 

акти, у тому числі й міжнародні договори (конвенції), згідно яких фізична 

особа визнавалася б суб’єктом міжнародного права, відсутні, як відсутні й 

положення про визнання міжнародної правосуб’єктності фізичної особи 

універсальними міжнародними судовими установами. Щодо визнання 

фізичної особи суб’єктом міжнародної відповідальності, то заперечень з цього 

приводу не існує. 

Визначення суб’єктів транснаціональних відносин дозволяє виділити із 

числа учасників міжнародних відносин безпосередньо тих осіб, які вступають 

у транснаціональні стосунки. Серед них звернемо увагу в першу чергу на осіб, 

що вчинили транснаціональне злочинне діяння, у складі якого виділяють 

елемент «суб'єкт злочину». Він характеризується сукупністю відповідних 

ознак, за наявності яких особа може нести кримінальну відповідальність за 

вчинене нею кримінально протиправне суспільно небезпечне винне діяння 

(дію або бездіяльність). Суб'єктом транснаціонального злочину може бути 

фізична особа, яка згідно норм міжнародного кримінального права має нести 
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юридичну відповідальність за транснаціональне злочинне діяння, що порушує 

норми міжнародного й національного права. М.Ш. Бассіоуні дає широке 

трактування поняття «суб’єкту транснаціонального злочину» й підкреслює, 

що «транснаціональні злочини найчастіше характеризують як приватні або 

неурядові злочини, наприклад, злочини вчинені недержавними акторами» 

[447, с. 405; 419]. Н. Бойстер обґрунтовує ще більш широкий підхід: 

транснаціональні злочини індивідами або групами людей з неофіційною 

метою. Ці індивіди можуть бути фізичним особами або юридичними, як-от 

компанії, але також можуть бути посадовцями, що вчиняють дії приватного 

характеру, або органами державних організацій, таких як поліція, які діють 

всупереч закону [457, с. 3]. Проте питання про визнання суб’єктом 

транснаціонального злочину юридичної особи є дискусійним й потребує 

ретельного вивчення. 

У системі норм транснаціонального кримінального права виділимо 

сукупність норм, що визначають статус і дії особи як суб’єкта 

транснаціонального злочину, встановлюють взаємну правочинність та 

обов’язки держав і певних міжнародних організацій у попередженні 

транснаціональних злочинів щодо забезпечення дії принципу невідворотності 

покарання та надання правової допомоги. У зв’язку з цим заслуговує на увагу 

правовий інститут відповідальності за скоєння транснаціонального злочину, 

який передбачає визначення суб’єктів відповідальності, їх характеристику й 

особливості. В основу міжнародної відповідальності покладено 

основоположний принцип: будь-яке міжнародно-протиправне діяння суб’єкта 

міжнародного права тягне за собою відповідальність, тобто діє принцип 

невідворотності відповідальності. 

Транснаціональне кримінальне право визнає основним суб’єктом 

кримінальної злочинності та, як наслідок, кримінальної відповідальності, 

фізичну особу (громадянин, іноземець, особа без громадянства), яка 

характеризується рядом ознак: правових, соціальних, психологічних, 

психофізичних, інтелектуальних. При цьому чітких вікових меж для 
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притягнення до кримінальної відповідальності за транснаціональні злочини не 

встановлено. Такі норми містяться у внутрішньодержавному праві. На 

Шостому Міжнародному конгресі кримінального права, що відбувся у Римі у 

1953 р. була висловлена рекомендація державам заборонити притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, молодших 16 років. У зарубіжному 

законодавстві нижня вікова межа коливається (від 7 років в Ірландії, 8 років у 

Шотландії до 15 років у Норвегії, Фінляндії та 16 років у деяких штатах США), 

що значно утруднює застосування норм права у випадку скоєння 

транснаціонального злочину.  

Свій погляд на визнання фізичної особи суб’єктом міжнародного 

кримінального права висловив Г. Верле. Він пише: «по історичним міркам, 

ідея універсальної кримінальної юстиції зародилась дуже давно. Однак тільки 

у ХХ ст. такі ідеї стали перетворюватися у правові концепції (М.Ш. Бассіоуні, 

А. Кассезе та ін.). Формування інституту індивідуальної кримінальної 

відповідальності по міжнародному кримінальному праву стикалось у цьому 

процесі з двома основними перепонами: по-перше, з точки зору класичного 

міжнародного права, його виключними суб’єктами були держави, а не фізичні 

особи. Тому формування кримінально-правових норм у міжнародному праві 

вимагало попереднього визнання індивідів в якості суб’єктів міжнародного 

права. По-друге, було необхідно подолати «захисне» відношення держав, що 

походило із концепції суверенітету, до втручання ззовні» [35, с. 3]. Свої 

міркування Г. Верле розвиває наступним чином: «адресатами міжнародного 

кримінального права являються фізичні особи, а не держави. Таким чином, 

міжнародне кримінальне право відходить від традиційної моделі 

міжнародного права, згідно якої, по правилам так званої відповідальності 

держав, наслідки поведінки, що порушує міжнародне право, можуть 

стосуватися лише держави, а не фізичних осіб [35, с. 54]. І далі наводить 

погляди С. Томусхата та А. Зіммерманна: Міжнародне кримінальне право 

«втілює нову якість міжнародного права, яке більше не обмежується нормами, 

що регулюють сугубо міждержавні питання, але глибоко проникає у 
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національну сферу держави» [546; 569]. Злочини по міжнародному праву 

здійснюються фізичними особами; порушення міжнародного права, в 

результаті яких може існувати відповідальність держав, здійснюються 

державами. Обидві концепції – «відповідальність держави» й «міжнародне 

кримінальне право» – мають спільну мету здійснення міжнародного права; 

проте механізми, які вони використовують для досягнення цієї мети, є 

різними. Міжнародне кримінальне право враховує той факт, що кожне 

порушення міжнародного права можна у кінцевому рахунку «приписати» 

конкретній фізичній особі, і не дозволяє фізичним особам – навіть діючим, 

наприклад, в якості органів держави – сховатися за щитом державного 

суверенітету. Напроти, на що звертає увагу Г. Верле, «принципи 

відповідальності держав застосовуються виключно до асоціативно-

структурованих суб’єктів міжнародного права» [35, с. 55]. Всі порушення 

міжнародного права, які присвоюються державам, породжують 

відповідальність держави. У відповідності зі ст. 30 (та іншими) Проекту статей 

про відповідальність держав за міжнародно-правові діяння 2001 р. (абзац 111, 

прим. 232), концепція відповідальності держав в основному створює 

зобов’язання, спрямовані на припинення ситуацій, що порушують міжнародне 

право, і на здійснення репарацій. 

Як вже зазначалось, особливістю транснаціональної злочинності 

являється наявність колективних суб’єктів злочину. У світі існує велика 

кількість організованих злочинних спільнот, які різняться за розмірами, 

сферам спеціалізації, територією дії й іншим параметрам. Професор 

Г.П. Жаровська підкреслює: «Транснаціональні злочинні організації – різні, 

мають різну історію виникнення та поширення, займаються різними видами 

злочинної діяльності, різні масштаби їх діяльності» [98, с. 145]. Найбільш 

могутніми із транснаціональних кримінальних формувань у наш час 

являються: колумбійські кокаїнові картелі; китайські кримінальні 

угрупування – тріади; Сицилійська мафія (Коза Ностра), Неаполітанськая 

каморра, Калабрійська ндрангета; так звана «російська» мафія. Головну групу 
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колективних суб’єктів транснаціональної організованої злочинності 

становлять злочинні організації та спільноти, які мають розгалужену мережу 

філій у різних країнах й характеризуються високим ступенем організованості 

на сімейній чи етнічній основі, що думку М.Г. Вербенського «значно сприяє 

солідарності членів, підвищенню їхньої відповідальності за безпеку 

організації, забезпечує дисципліну й підпорядкування усередині ланок і в 

організації в цілому» [33, с. 80].  

Для позначення суб’єктів колективної транснаціональної злочинності 

вживаються різні терміни. Так, Е.А. Іванов її суб’єктами розглядає 

«транснаціональні злочинні корпорації» [131, с. 10]; Р. Годсон і В. Олсон – 

«міжнародні злочинні організації» [483, с. 155]; Л. Шеллі – «транснаціональні 

організовані злочинні групи» [537, с. 463], більшість кримінологів 

використовують термін «транснаціональні злочинні організації» [17; 34]. Слід 

зазначити, що ці відмінності мають здебільшого термінологічний характер, 

ознаки цих суб’єктів зазвичай збігаються. Відмітимо, що у Конвенції ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. вживається 

поняття «організована злочинна група». Конвенція визначає, що «організована 

злочинна група» означає структурно оформлену групу в складі трьох або 

більше осіб, що існує протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено з 

метою здійснення одного або декількох серйозних злочинів або злочинів, 

визнаних такими відповідно до Конвенції, для того, щоб одержати, прямо або 

посередньо, фінансову або іншу матеріальну вигоду. Під визначенням 

«структурно оформлена група» слід розуміти групу, яка не була випадково 

утворена для негайного вчинення злочину і в якій не обов’язково формально 

визначені ролі її членів, обговорений безперервний характер членства або 

створена розвинута структура. З огляду на те, що транснаціональні злочини 

характеризуються множинністю суб’єктів (скоєння злочину кількома особами 

чи організованою групою), колективна сутність таких діянь не звільняє від 

необхідності вирішення питання про індивідуальну кримінальну 

відповідальність [463, с. 386].  
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Останнім часом, особливо після подій 11 вересня 2001 р. в США, у 

літературі ставиться питання про визнання міжнародних терористичних 

організацій суб’єктами міжнародного кримінального права й можливу 

відповідальність, проте ця проблема допоки мало вивчена. Міжнародною 

терористичною організацією являється організація, діяльність якої має 

транснаціональну спрямованість і яка використовує тероризм як основну 

тактику у досягненні своїх цілей. Терористичні організації не являються 

суб’єктами міжнародного права і, отже, не зв’язані в збройних конфліктах 

нормами міжнародного гуманітарного права, адже будь-яка воююча сторона 

повинна дотримуватися, як мінімум, стандартів, закріплених у ст. 3, спільної 

для Женевських конвенцій 1949 р.  

Однією з небагатьох праць являється дослідження датського вченого 

Ларса Маммена, присвячене можливому міжнародно-правовому статусу 

міжнародних терористичних організацій [500, с. 508]. Метою цього 

дослідження стало теоретико-правове обґрунтування міжнародної 

правосуб’єктності терористичної організації, зокрема чи може вона являтися 

об’єктом санкцій, що застосовуються відповідно до резолюцій Ради Безпеки 

ООН, прийнятими на підставі Глави VII Статуту ООН. У своїй праці 

Л. Маммен запропонував визнати міжнародну терористичну організацію в 

якості суб’єкта міжнародного права, який володіє функціонально обмеженою 

правосуб’єктністю, що не означає володіння усіма правами і обов’язками 

загальновизнаних суб’єктів міжнародного права. Взагалі Л. Маммен 

притримується широкого підходу до визначення кола суб’єктів міжнародного 

права, включаючи до нього неурядові організації і транснаціональні 

корпорації [500, с. 26], обґрунтовуючи свої погляди значною роллю 

зазначених суб’єктів у міжнародних відносинах. Визнання міжнародних 

терористичних організацій в якості суб’єктів міжнародного права, дозволить, 

на думку Л. Маммена, поширити на них ряд обов’язків у відповідності з 

нормами й принципами міжнародного права. 

Відмітимо, що відсутність чіткого визначення міжнародної 
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терористичної організації створює ряд проблем у протидії їх злочинної 

діяльності, зокрема існує проблема щодо визнання державами тієї чи іншої 

організації як терористичної. Так, воєнізована ліванська шиїтська організація 

і політична партія «Хезбола» визнана терористичною організацією в 

Австралії, Великобританії, Ізраїлі, Канаді, Єгипті, деякими державами 

Європейського Союзу, Лігою арабських держав, проте Іран та Сирія виявилися 

осторонь; «Ісламська Держава» визнана терористичною у Австралії, 

Великобританії, Канаді, Російській Федерації, Саудівській Аравії, США, 

Туреччині. 

Питання визнання міжнародної правосуб’єктності за міжнародною 

терористичною організацією пов’язані з проблемою притягнення самої 

терористичної організації до міжнародно-правової відповідальності. 

Прихильником визнання виступає Ларс Маммен, його підтримував російський 

вчений Г.В. Ігнатенко [238], проте положення його теорії були піддані у 

доктрині обґрунтованій критиці [130]. Однак, слід зазначити, що постановка 

питання про визнання міжнародної терористичної організації в якості 

самостійного суб’єкта злочину міжнародного тероризму і відповідальності по 

міжнародному праву є правомірною. Міжнародні терористичні організації 

давно вже стали самостійною силою, володіють достатніми ресурсами для 

нанесення ударів по населенню будь-яких, навіть самих значних у воєнному 

та економічному відношенні держав. Як показує приклад взаємодії «Аль-

Каїди» і руху «Талібан» в Афганістані, терористичні організації в стані 

протягом певного часу самостійно вести бойові дії проти збройних сил держав. 

Для визнання міжнародної терористичної організації в якості суб’єкта 

відповідальності по міжнародному кримінальному праву важливе значення 

мають положення Статуту Нюрнберзького трибуналу. Відповідно до ст. 9 

Статуту при розгляді справи про будь-якого окремого члена тієї чи іншої 

групи чи організації Трибунал був наділений правом (у зв’язку з будь-яким 

діянням, за яке ця особа буде засуджена) визнати, що група чи організація, 

членом якої підсудний являвся, була злочинною організацією. У Статуті 
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передбачено (ст. 10), що у випадку, якщо Трибунал визнає ту чи іншу групу 

чи організацію злочинною, компетентна національна влада кожної з 

договірних сторін має право притягувати до суду національних, воєнних чи 

окупаційних трибуналів за приналежність до цієї групи чи організації. У цих 

випадках злочинний характер групи чи організації вважається доведеним й не 

може підлягати оскарженню. Трибунал визнав злочинними організаціями 

Гестапо, СД (Служба Безпеки), СС (воєнізовані формування) і керівництво 

НСДАП (Націонал-соціалістична німецька робоча партія). 

Характеризуючи суб’єктів транснаціонального злочину, Л. Шеллі звертає 

увагу на сфери колективної діяльності суб’єктів злочинної діяльності, адже 

«на початку ХХІ ст. суб’єкти транснаціональної організованої злочинності 

залучені до широкого спектру кримінальної діяльності, до сфери їх злочинних 

інтересів належать традиційні види організованої злочинності (незаконний 

обіг наркотиків і зброї, «торгівля людьми», контрабанда), які сполучаються з 

промисловим і технологічним шпигунством, маніпуляціями на фінансовому, 

біржовому ринку, підробленням високотехнологічної продукції тощо. 

Корупція і зв’язки з політичними колами, контроль за правоохоронними 

органами і судовою системою держави, «відмивання» грошей через офшори 

використовуються як засоби здійснення такої злочинної діяльності [537]. 

Будь-яка фізична особа, яка здійснила транснаціональний злочин, 

повинна понести покарання, і воно має кримінальний характер. Питання про 

винуватість мають вирішувати внутрішньодержавні суди. Можна говорити 

про те, що норми транснаціонального права встановлюють злочинність тих чи 

інших дій, а часто і склад злочину, але вказівка про вид і міру покарання 

міститься у національному кримінальному праві. Таке становище має важливі 

юридичні наслідки. Одне з них – допустимість того, що конкретна міра 

покарання може бути визначена або національними судами, або міжнародним 

трибуналом. Можна навіть стверджувати, що принцип «немає закону – немає 

покарання» діє і в міжнародному праві з тим лише застереженням, що 

конкретні види і міра покарання можуть встановлюватися національним 
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законом, у тому числі й після здійснення злочину. Якщо у внутрішньому праві 

не тільки злочинність, але й караність будь-якого діяння встановлюються 

законодавцем (як правило, у рамках однієї і тієї ж норми), то особливість 

міжнародного кримінального права полягає у тому, що правові акти 

встановлюють злочинність тих чи інших діянь, залишаючи відкритим питання 

про конкретну санкцію за їх здійснення. Зазначимо, що норми 

транснаціонального права щодо караності також містять диспозицію, проте не 

зазначають конкретних санкцій за скоєний злочин. Тут нібито прирівнюються 

дві юридичні категорії, різні у межах однієї й тієї ж системи права і 

співпадають у різних системах, – кримінальне покарання у внутрішньому 

праві й визнання діяння злочинним у міжнародному. Можна говорити про те, 

що встановлення злочинності певних актів включає в себе, хоча у родовому 

вигляді, можливість покарання за них. Ще більш важливіше те, що з точки 

зору Комісії міжнародного права ООН, ці дві категорії юридично рівнозначні 

і представляють собою підставу відповідальності за злочинні дії.  

Фізична особа несе відповідальність перед внутрішньодержавними 

судовими органами і до неї застосовуються норми міжнародного та 

національного права у відповідності з міжнародними обов’язками держави у 

випадку вчинення транснаціонального злочину. У зв’язку з цим відмітимо, що 

стосовно конвенційних кримінально-правових норм про відповідальність за 

транснаціональні злочини реалізація принципу пріоритету норм міжнародного 

права над нормами національного права значно ускладняється, а іноді й взагалі 

стає неможливою.  

Зазначимо, що держава не може бути суб'єктом транснаціонального 

злочину [312, с. 217]. Правопорушення держав, що випливають із 

імперативних норм загального міжнародного права, розглядаються 

міжнародною спільнотою як серйозні порушення міжнародних зобов’язань й 

передбачають певні санкції, які мають характер покарання, проте не являються 

кримінально-правовими. Такі покарання виходять також за межі цивільно-

правової відповідальності. Держави за правопорушення несуть міжнародно-
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правову відповідальність особливого роду як суб’єкти міжнародного права. 

Зокрема, Конвенція ООН з морського права 1982 р. (ст. 31) передбачає, що 

«держава прапору несе міжнародну відповідальність за будь-яку шкоду чи 

збитки, завдання прибережній державі в результаті недотримання будь-яким 

воєнним кораблем чи іншим державним судном, що експлуатується у 

некомерційних цілях, законів і правил прибережної держави, що стосуються 

проходу через територіальне море, чи положень цієї Конвенції, чи інших норм 

міжнародного права» [165]. Отже, держава може нести відповідальність за 

правопорушення («серйозні порушення зобов’язань, що випливають з 

імперативних норм загального міжнародного права» [325]), проте не 

кримінальну, а міжнародно-правову.  

Отже, сучасний етап розвитку міжнародно-правових відносин й 

міжнародного права характеризується розширення кола суб'єктів, що 

пов'язано з охопленням ними все нових сфер співробітництва, в яких поряд з 

державами, міжнародними міжурядовими організаціями все більш помітну 

роль відіграють об'єднання, корпорації, партії. З'являються нові види 

відносин, наприклад, міжнародні правовідносини за участю фізичних та 

юридичних осіб щодо захисту їхніх прав у міжнародних органах з прав 

людини, відносини у зв'язку з притягненням індивідів до відповідальності в 

міжнародних кримінальних судах, а також відносини щодо видачі особи, яка 

вчинила транснаціональний злочин. 

Поряд із загальновизнаними суб’єктами міжнародного права, якими 

являються держави, нації та народи, державоподібні утворення та міжнародні 

міжурядові організації, міжнародною правосуб’єктністю наділяються фізичні 

особи, їх колективні об’єднання, а також мова йде про наділення цією 

властивістю юридичних осіб. Фізичні та юридичні особи – суб'єкти 

національного права, що перебувають під юрисдикцією держав чи 

державоподібних утворень, можуть вступати у міжнародно-правові 

відносини. У транснаціональному кримінальному праві поряд з поняттям 

«суб’єкт міжнародного права», який наділяється повною правосуб’єктністю, 
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важливе значення мають поняття «суб’єкт транснаціонального злочину» та 

«суб’єкт кримінальної відповідальності», кожне з яких має певне змістовне 

навантаження й межі дієздатності.  

 

2.4. Національна кримінальна юрисдикція: реалізація завдань 

транснаціонального кримінального права  

 

Реалізація завдань транснаціонального кримінального права потребує 

з’ясування суті національної кримінальної юрисдикції, що являється вкрай 

важливим для становлення реально діючої системи сучасного міжнародного 

кримінального права. Ні одна спеціалізована конвенція, спрямована на 

протидію транснаціональній злочинності не виключає можливості здійснення 

державою-учасницею будь-якого виду кримінальної юрисдикції, встановленої 

у відповідності зі своїм внутрішнім законодавством. 

Виділимо два основних види застосування норм й принципів 

міжнародного кримінального права: безпосереднє та опосередковане. 

Безпосереднє застосування міжнародного кримінального права означає, що 

дана норма застосовується національним чи міжнародним судом самостійно, 

без будь-яких застережень і обмежень. Особливістю міжнародного 

кримінального права являється порівняно невелика можливість застосування 

його положень безпосередньо. Це обумовлено тим, що переважна більшість 

міжнародних документів кримінально-правового характеру вимагає 

встановити злочинність того и іншого діяння у національному законодавстві. 

Формулювання варіюються від обов’язку держави-учасниць просто 

«прийняти заходи», необхідних для реалізації положень тієї чи іншої 

конвенції, до прямої вимоги встановити злочинність і караність діяння у 

внутрішньодержавному праві. Зокрема у Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. (ст. 5 п. 1) [169], у 

Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1999 р. 

(ст. 2 п b) [167], у Конвенції про боротьбу з незаконними актами, 



 143 

спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 р. (ст. 6 п. 1) [171] 

та інших містяться норми щодо прямої вимоги встановити злочинність і 

караність зазначених у конвенціях діянь. Безпосередньо норму міжнародного 

кримінального права може застосовувати національний суд.  

Безпосереднє застосування норм міжнародного права значною мірою поз-

бавляє державу від необхідності прийняття додаткових правових актів, 

імплементує положення міжнародних угод у національну правову систему. 

Цей спосіб узгодження дозволяє державі активно й оперативно брати участь у 

міжнародному правотворчому процесі, оскільки є можливість укладати і при-

єднуватися до численних міжнародних угод без попередньої зміни 

національного законодавства. Слід також зазначити, що безпосереднє 

застосування норм міжнародного права підвищує ймовірність того, що 

міжнародні зобов’язання будуть виконані саме так, як це передбачено у цих 

нормах.  

Опосередковане застосування, що являється більш характерним для 

міжнародного кримінального права, передбачає наявність національного 

кримінального закону з дотриманням вимог міжнародного кримінального 

права. Відмінною рисою багатьох міжнародних актів являється наявність 

вимоги про встановлення відповідальності за міжнародний злочин у 

національному праві з метою отримання державою власної юрисдикції 

відносно злочинця. Так, наприклад, в ст. 5 Конвенції про боротьбу з 

незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації від 

23 вересня 1971 р. вказано, що «кожна Договірна держава приймає такі заходи, 

які можуть бути необхідними, щоб встановити свою юрисдикцію над 

злочином…» [172]. До числа таких заходів входить, у першу чергу, 

встановлення злочинності визначеного у міжнародному акті діяння у 

внутрішньо-державному законі. Опосередковане застосування забезпечує 

вдосконалення національних правових актів з урахуванням особливостей 

національної системи права, що є зручним для національних правозастосовних 

органів. Це дозволяє усунути колізії між національним і міжнародним правом, 
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зберігши цілісність національної системи права. 

Національний суд, як правило застосовує норму національного 

кримінального права. При цьому кваліфікація вчиненого злочину і 

призначення покарання також відбуваються відповідно до вимог 

внутрішнього кримінального права. Універсальним для такого застосування 

норми внутрішньодержавного права являється її відповідність міжнародному 

кримінальному праву.  

Наприкінці XX – початку XXI cт. питання змісту юрисдикції, її види, 

розмежування судової й виконавчої юрисдикції держав та інші питання стали 

об’єктом уваги членів Комісії міжнародного права ООН у роботі над 

проектами конвенцій щодо юрисдикційних імунітетів держав та їх власності, 

про імунітети посадових осіб держави від іноземної кримінальної юрисдикції 

та інших конвенцій. Базуючись на позиції національного суверенітету і 

верховенства держави у межах своєї території, на звичаєвих правових нормах, 

під впливом розширення і поглиблення міжнародного співробітництва 

кримінально-правові принципи поступово трансформувались з часом, 

набуваючи сучасної форми у міжнародних договорах. Питання юрисдикції 

постали як необхідні при ухваленні як універсальних так й регіональних 

конвенцій у сфері транснаціонального кримінального права, у першу чергу 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., а 

також інших, що спрямовані проти конкретних транснаціональних злочинів: 

Конвенція ООН з морського права 1982 р., Конвенція ООН про боротьбу 

проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р., 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р., 

Конвенція РЄ про кіберзлочинність 2001 р., Конвенція ООН проти корупції 

2003 р., Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки цивільної авіації 1971 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з 

актами ядерного тероризму 2005 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з 

бомбовим тероризмом 1997 р., Міжнародна конвенція про боротьбу із 

захопленням заручників 1979 р., Конвенція проти катувань та інших 
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жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження 

і покарання 1984 р., Міжнародна конвенція про захист усіх осіб від 

насильницьких зникнень 2006 р., Конвенція про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 р., 

Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. 

та протокол до неї. Кримінальна юрисдикція у цих актах розглядається за 

трьома основними критеріями, які з різних сторін характеризують одне й те ж 

саме явище – кримінально-правову юрисдикцію: місце вчинення злочину, 

громадянство злочинця, та вид злочину (транснаціональний) [295]. 

Останнім часом стали поширеними поняття «міжнародна кримінальна 

юстиція», «органи міжнародної кримінальної юстиції» [373], однак система 

органів національної юстиції до недавнього часу була єдиною ефективною 

інституціональною системою й зберігає таку свою роль й у наш час при 

вирішенні питань притягнення до відповідальності осіб, що вчинили 

транснаціональний злочин. Французький юрист Ж. Сель розробив концепцію 

дуалістичної природи внутрішньодержавних судів. Її суть полягала у 

наступному: органи державної влади, включаючи суди, виступають у 

подвійній ролі: у рамках національної правової системи вони діють як органи 

держави, а в рамках міжнародно-правової системи – як органи міжнародної 

спільноти [528]. Його підтримав І.В. Фісенко: «особливо наглядно це 

підтверджується у випадку відправлення правосуддя відносно міжнародних 

злочинів у національному суді на основі універсальної юрисдикції, коли 

прямого зв’язку з міжнародними злочинами і можливості встановлення 

юрисдикції по національному законодавству без міжнародного договору не 

існує» [417, с. 160]. Існують й заперечення щодо дуалістичної природи 

внутрішньодержавних судів, зокрема О.І. Рабцевич зазначає, що «не коректно 

говорити про дуалістичну природу національних органів. Їх природа цілком 

однозначна: вони являються органами держав і саме у такій якості беруть 

участь у міжнародному кримінальному процесі» [328, с. 130]. Професор 

І.І. Лукашук з цього приводу зазначає, що, безсумнівно, «суди фактично 
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виконують міжнародні функції, що вони функціонально являються органом 

міжнародного співтовариства. Юридично суди представляють собою органи 

держави і саме у такій якості беруть участь в реалізації норм міжнародного 

права, керуючись національним правом» [220, с. 119]. Але при цьому 

національні органи залишаються саме органами держав (створюються 

одностороннім волевиявленням держави, діють на основі національного права 

і застосовують його). Можливість застосування національними органами норм 

міжнародного права також встановлюється внутрішнім правом держав, 

зазвичай на конституційному рівні. Діяльність національних органів по 

розслідуванню і вирішенню справ щодо злочинів міжнародного характеру 

передбачає застосування національними органами норм міжнародного права 

та співробітництво з різними міжнародними органами. Кожна держава 

самостійно встановлює систему органів, що наділяються повноваженнями 

протидії транснаціональній злочинності.  

Термін «юрисдикція» широко використовується як в доктрині, так і в 

внутрішньодержавній та міжнародно-правовій практиці, однак його поняття у 

науці міжнародного права трактується далеко не однозначно і має різні 

тлумачення [440]. Наприклад: «юрисдикція як державно-владна діяльність 

полягає у застосуванні закону до юридичних конфліктів і прийняття по ним 

правових актів» [511, с. 22]; «юрисдикція є прояв державного суверенітету, і 

означає державну владу, її обсяг і сферу дії» [217, с. 298]; «юрисдикція держав 

– одна з найбільш спірних областей міжнародного права, що стосується 

можливості застосування внутрішнього закону держави до подій і індивідів, 

що знаходяться за межами його території, при обставинах, що зачіпають 

інтереси інших держав» [527, с. 250]. Юрисдикція, як правило, вченими 

ототожнюється з судочинством, правосуддям (лат. jurisdictio – судочинство: 

от jus – право и dico – говорю). Разом з тим, ще професор І.С. Перетерський 

зазначав, що це неточний переклад, оскільки слово «юрисдикція» утворюється 

від словосполучення jus + dicere, що означає вирішення конфлікту чи 

застосування належною владою встановлених правил [280, с. 74]. Як випливає 
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із зазначеного, поняття юрисдикції є багатозначним й, як зазначає 

Н.В. Дрьоміна-Волок, «проблема міжнародної кримінальної юрисдикції 

належить до числа найбільш дискусійних сфер міжнародного 

права» [82, с. 14]. Вчені вкладають в нього різний зміст, ототожнюючи його з 

поняттями суверенітету, територіального верховенства, компетенції.  

Поняття юрисдикції держави сучасними вченими розглядається як 

«наявність у неї права ухвалювати рішення про вжиття чи невжиття будь-яких 

заходів законодавчого, виконавчого чи судового характеру з певного питання. 

У цьому сенсі юрисдикція держави головним чином означає наявність у неї 

правомірних повноважень створювати обов’язкові правила, домагатися їх 

дотримання та забезпечувати їхнє примусове виконання» [252, с. 54]. 

Зазначимо, що зміст компетенції ширше, ніж юрисдикція. Як зазначається в 

праці «Теорія кримінального переслідування», «якщо компетенцію 

ототожнюють з правоздатністю держави, то її дієздатністю є зазвичай 

«юрисдикція». І далі: «підставою компетенції держави з питань 

переслідування правопорушників є «право на переслідування» як прояв 

територіального верховенства держави – наслідку, що випливає з державного 

суверенітету» [386, с. 47-48]. Поняття «компетенція» й «юрисдикція» мають 

дещо різне смислове навантаження. Якщо компетенція визначається як сфера 

відання суб’єкта, комплекс його прав і повноважень, то юрисдикцію слід 

розуміти як реалізацію правової компетенції держави. Так визначив 

юрисдикцію В. Лоув, який відмітив, що вона позначає «межі правової 

компетенції держави чи іншої регулюючої влади створювати, застосовувати і 

забезпечувати правила поведінки окремих осіб» [494]. Держава здійснює свою 

юрисдикцію шляхом запровадження відповідних правил, зокрема «судова 

юрисдикція» передбачає запровадження процедур для визначення порушення 

норм та їхніх наслідків, а «також шляхом примусового визначення таких 

наслідків, як втрата свободи або власності за порушення встановлених 

державою норм» [252, с. 55].  

Юрисдикція держав щодо транснаціональних злочинів має 
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здійснюватися відповідно до основоположних принципів міжнародного права: 

суверенної рівності, територіальної цілісності держав, принципу невтручання 

у внутрішні справи інших держав. У ст. 4 Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. зазначено, що держави 

не можуть поширювати свою юрисдикцію на територію іншої держави при 

вирішень питань, які «входять виключно до компетенції органів цієї іншої 

держави відповідно до її внутрішнього законодавства» (п. 2), а також «без 

шкоди для норм загального міжнародного права ця Конвенція не виключає 

здійснення будь-якої кримінальної юрисдикції, встановленої Державою-

учасницею відповідно до її внутрішнього законодавства» (ст. 15 п. 6). 

Аналогічні норми присутні й в інших конвенціях. Всі міжнародні конвенції, 

навіть передбачаючи можливість створення спеціального міжнародного 

органу (наприклад, стаття VI Конвенції про запобігання злочину геноциду та 

покарання за нього від 9 грудня 1948 р. [177]), залишають за національними 

органами право притягувати до відповідальності осіб, винних у вчиненні 

злочинів по міжнародному праву. У рішеннях міжнародних трибуналів цей 

принцип також підтримується, зокрема Міжнародний кримінальний трибунал 

по колишній Югославії у Рішенні по справі Т. Блашкича (Prosecutor v. Tihomir 

Blaskic) підкреслив, що «зазвичай індивіди, які являються суб’єктами 

суверенної компетенції держав, можуть бути судимими тільки національними 

судами. Якщо ж національний суд має намір переслідувати особу, що підпадає 

під юрисдикцію іншої держави, як правило, це базується на договорах про 

правове співробітництво (treaties of judicial cooperation) або, якщо подібних 

договорів не існує, – на добровільному міждержавному співробітництві 

(voluntary interstate cooperation)» [512]. Таким чином, відносини між 

національними судами різних держав являються «горизонтальними» по своїй 

природі й базуються на принципів суверенної рівності держав (par in parem non 

habet imperium). 

Всі дослідники сходяться у тому, що юрисдикція являється невід’ємною 

властивістю будь-якої держави, як суб’єкта міжнародного права 
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(В.Г. Буткевич, М.В. Буроменський, І.І. Лукашук, Г.І. Тункін, 

С.В. Черніченко). Доповнюючи цей висновок А.Р. Каюмова, у цілому 

погоджуючись, зазначає, що «виходячи із особливостей і багаторівневості 

міжнародної право-суб’єктності, юрисдикція властива тільки тим суб’єктам 

міжнародного права, які мають можливість не тільки визначати правила 

поведінки і створювати норми права, але й забезпечувати їх дотримання, 

оскільки практична реалізація юрисдикції нерідко пов’язана із залученням 

механізму примусу» [143, с. 127]. Інакше кажучи юрисдикція є характерною 

для тих суб’єктів, хто має владні повноваження. Таку юрисдикцію професор 

І.І. Лукашук називає повною: «кримінальна юрисдикція – влада держави 

видавати норми кримінального права і забезпечувати їх застосування» 

[217, с. 426]. Ще ширше тлумачать кримінально-правову юрисдикцію 

М.М. Гнатовський та З.В. Тропін: «держава здійснює свою юрисдикцію 

шляхом запровадження відповідних правил («законодавча юрисдикція» або 

«нормовстановча чи прескриптивна компетенція»), шляхом запровадження 

процедур для визначення порушення норм та їхніх наслідків («судова 

юрисдикція» або «ад’юдикаційна компетенція»), а також шляхом примусового 

визначення таких наслідків, як втрата свободи або власності за порушення 

встановлених державою норм («примусова юрисдикція» або «примусова 

компетенція») [252, с. 55].  

Слід відзначити дискусійний характер категорії «юрисдикція», 

відсутність її нормативного визначення, варіативність у використанні, що 

обумовлює наявність широкого й вузького тлумачення юрисдикції у доктрині 

міжнародного права [312, с. 296]. При широкому тлумаченні юрисдикція 

ототожнюється з компетенцією як комплексом повноважень держави, а у 

вузькому значенні юрисдикція розглядається як сфера регулювання 

суспільних відносин, тобто обмежена правозастосовною діяльністю.  

Професор М.Ш. Бассіоуні називає як мінімум п’ять теорій юрисдикції, що 

визнає міжнародне право: 1) територіальний принцип, заснований на місці 

вчинення злочину; 2) активний персональний принцип («національний» чи 
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принцип громадянства), заснований, як правило, на громадянстві 

передбачуваного злочинця; 3) пасивний персональний принцип, заснований на 

громадянстві жертви злочину; 4) захисний принцип, заснований на 

національному інтересі, порушеному злочином; 5) принцип універсальності, 

заснований на міжнародному характері злочину [448, с. 204-205]. Його 

підтримує Дж. Шварценбергер, який вважає, що обсяг і межі дії юрисдикції 

можуть бути краще за все охарактеризовані при допомозі класифікації її 

основних форм [531, с. 91]. Аналогічну точку зору висловлює й Г. Верле: 

«правила, що стосуються екстериторіальної юрисдикції, мають виключно 

національно-правову природу. Вони встановлюють, чи має справа з іноземним 

елементом відношення до національної кримінальної юрисдикції і які норми 

слід при цьому застосовувати. Розрізняють декілька принципів 

екстериторіальної юрисдикції: принцип громадянства, чи активної 

правосуб’єктності, принцип пасивної правосуб’єктності, принцип захисту, 

принцип компенсаторного здійснення правосуддя і принцип універсальної 

юрисдикції. Останній принцип також має значення і в аспекті міжнародного 

кримінального права, оскільки він встановлює юрисдикцію національних 

судів по здійсненню кримінального переслідування і покарання за вчинення 

злочинів по міжнародному праву» [35, с. 60]. Зазначені принципи 

кримінально-правової юрисдикції у міжнародному праві обґрунтовані у 

працях багатьох вчених (А. Абрамовський [439, с. 123], А. Кассезе [469, 

с. 177], А.Р. Каюмова [145, с. 100], І.І. Лукашук та А.В. Наумов [222, с. 38-39], 

П. Маланчук [230, с. 167], М. Шоу [534, с. 579]). 

Загальне визнання має територіальний принцип [469; 492], який полягає 

у тому, що держава встановлює й здійснює правила поведінки у межах її 

кордонів. Цей принцип, «більше за будь-який інший, є проявом 

суверенітету» [366, с. 98]; усі держави твердо дотримуються територіальної 

юрисдикції, заснованої на принципі суверенної рівності держав. 

Американський юрист І. Янг взагалі відстоював позицію рівнозначності 

понять «юрисдикція» й «суверенітет» та стверджував, що немає необхідності 
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у проведенні відмінностей між ними [568, с. 25-47]. Іноді й в міжнародно-

правових актах юрисдикція розглядається з точки зору поширення суверенної 

влади держав-учасниць на будь-які об'єкти чи певні частини території, тобто 

як прояв територіального верховенства. Яскравим прикладом такого роду угод 

являється Конвенція ООН з морського права 1982 р., ст. 56 якої проголошує, 

що прибережна держава «у виключній економічній зоні має… юрисдикцію, 

передбачену у відповідних положеннях чинної Конвенції, відносно 

а) створення і використання штучних островів, установок і споруд; 

б) морських наукових досліджень; в) захисту і збереження морського 

середовища» [165]. В інших угодах поняття юрисдикція передбачає прийняття 

заходів по протидії транснаціональним злочинам, включаючи криміналізацію 

діяння і проведення кримінально-процесуальних дій компетентними органами 

держав. Такі конвенції, як правило, визначають можливість здійснення 

кримінальної юрисдикції виходячи з існуючих принципів дії кримінального 

закону у просторі та за колом осіб (Конвенція про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 р., Конвенція про 

запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним 

захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р., Міжнародна конвенція 

про боротьбу із захопленням заручників 1979 р. та багато інших). У 

внутрішньодержавному кримінальному законодавстві ряду країн закріплено, 

що кримінальний закон застосовується й тоді, коли на території держави 

злочин не тільки був закінчений, але й був початий чи продовжувався. 

Наприклад, згідно Кримінального кодексу ФРН під місцем здійснення злочину 

розуміється те місце, «в якому діяла особа, що його здійснила, або у випадку 

бездіяльності повинна була б діяти, або те місце, в якому наступили чи повинні 

були б наступити наслідки, що відносяться до даного складу діяння» [207]. 

Переважне застосування принципу територіальної юрисдикції ще не 

означає, що особи, які знаходяться за межами держави, на території якої 

здійснено злочин, залишаться безкарними, оскільки територіальність 

кримінального закону не носить виключного характеру. Це стосується й 
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транснаціональних злочинів, кримінальна юрисдикція щодо яких визначена у 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. У 

статті 15 «Юрисдикція» зазначено, що «кожна Держава-учасниця вживає 

таких заходів, які можуть знадобитися для того, щоб установити свою 

юрисдикцію щодо злочинів, визнаних такими відповідно до статей 5, 6, 8 і 23 

цієї Конвенції, коли: a) злочин вчинено на території цієї Держави-учасниці; 

або b) злочин вчинено на борту судна, яке несло прапор цієї Держави-учасниці 

в момент вчинення злочину, чи повітряного судна, зареєстрованого відповідно 

до законодавства цієї Держави-учасниці в такий момент» (п. 1) [169]. 

Транснаціональні злочини підпадають під національну юрисдикцію у 

випадках, коли: «a) злочин вчинено проти громадянина цієї Держави-

учасниці; b) злочин вчинено громадянином цієї Держави-учасниці або особою 

без громадянства, яка звичайно проживає на її території; або c) злочин: i) є 

одним зі злочинів, визнаних такими відповідно до пункту 1 статті 5 цієї 

Конвенції, і вчинений за межами її території з метою вчинення серйозного 

злочину на її території; ii) є одним зі злочинів, визнаних такими відповідно до 

пункту 1 (b) (ii) статті 6 цієї Конвенції, і вчинений за межами її території з 

метою вчинення будь-якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1 

(a) (i) чи (ii) або (b) (i) статті 6 цієї Конвенції, на її території» (ст. 15 п. 2). 

Важливість питання про національну юрисдикцію щодо екстрадиції, а у 

випадку відмови у видачі, щодо зобов'язання здійснення судового 

переслідування (принцип «видай або суди») ставилось на конференціях, 

конгресах та інших форумах ООН, а також неодноразово на засіданнях Комісії 

міжнародного права. Ще на першій сесії Комісії у 1949 р. тема «Юрисдикція 

щодо злочинів, вчинених поза національною територією» значилась у 

переліку чотирнадцяти тем для обговорення. Це питання відображено у ст. 8 

(«Встановлення юрисдикції») і ст. 9 («Зобов’язання щодо видачі або судового 

переслідування») Проекту кодексу злочинів проти миру і безпеки людства 

1996 р. У Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності 

підтверджена юрисдикція держави щодо злочинів, які охоплюються 
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Конвенцією, «коли особа, підозрювана у вчиненні злочину, знаходиться на її 

території і вона не видає таку особу лише на тій підставі, що вона є одним з її 

громадян» (ст. 15 п.3). 

Особливістю застосування територіальної юрисдикції до 

транснаціональних злочинів являється обставина, пов’язана із вчиненням 

злочину на території кількох держав, що викликає певні складнощі у 

визначенні місця вчинення злочину. Як зазначає К. Юртаєва, «у цих випадках 

необхідно приймати до уваги різницю між місцем вчинення злочину як 

географічним поняття та місцем вчинення злочину як правовим фактом» [437, 

с. 108]. Хрестоматійним прикладом на підтвердження зазначеного явилась 

справа Lotus (France vs. Turkey), розглянута у 1927 р. Постійною палатою 

міжнародного правосуддя [498]. Палатою по даній справі було відмічене, що, 

«якщо справедливо, що принцип територіальності у кримінальному праві 

лежить в основі законодавства всіх держав, у рівній мірі справедливо й те, що 

всі або майже всі правові системи поширюють свою дію на правопорушення, 

здійснені за межами території даної країни; це залежить й від систем, що 

склалися в різних державах... Територіальність кримінального права не 

являється абсолютним принципом міжнародного права й ніяким чином не 

співпадає з територіальним суверенітетом» [478, с. 106].  

Принцип територіальності останнім часом активно обговорюється в 

доктрині міжнародного права та має застосування на практиці, у зв’язку з 

різноманітністю ситуацій, що підпадають під його дію. Розрізняють 

суб’єктивний і об’єктивний принцип територіальності (А.Р. Каюмова). У 

першому випадку держава має право здійснювати кримінальну юрисдикцію 

відносно злочину, здійсненого на його території, але закінченого за кордоном 

(суб’єктивна територіальність). У другому випадку, під юрисдикцію 

держави може попасти злочин, який у цілому вчинено за межами території 

держави, проте його наслідки зачіпають інтереси цієї держави (об’єктивна 

територіальність) [486, с. 150]. Принцип об’єктивної територіальності має 

наслідком виникнення так званої доктрини ефекту чи наслідків, яка полягає у 
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тому, щоб обґрунтувати юрисдикцію держави відносно злочину, наслідки 

якого поширюються на її територію [511, с. 23]. Дискусійний характер 

доктрини ефекту, як самостійного юрисдикційного принципу, спонукав 

Комісію міжнародного права ООН під час роботи по кодифікації 

екстериторіальної юрисдикції у 2006 р. дати наступні роз’яснення. Доктрина 

наслідків (ефекту) відноситься до «юрисдикції, встановленої стосовно до 

поведінки іноземного громадянина, яка мала місце поза територією держави, і 

яка має серйозні наслідки на цій території» [77]. У той же час принцип 

об’єктивної територіальності розуміється «як такий що відноситься до 

юрисдикції, яку держава може здійснювати стосовно осіб, майна і дій поза її 

території, якщо якийсь складовий елемент поведінки, яка підлягає 

регулюванню, мав місце на території держави» [77]. Таким чином «ефект» чи 

наслідки від діяння у випадку доктрини не вимагає елемента присутності 

злочинної поведінки на території держави юрисдикції, а об’єктивна 

територіальність означає можливість встановлення юрисдикції держави, коли 

хоча б частина злочину була вчинена на його території. 

У міжнародному кримінальному праві принцип об’єктивної 

територіальності й, як наслідок, доктрина «ефекту» з’явилась після 80-х років 

минулого століття. По мірі розширення міжнародних зв’язків і 

транснаціоналізації кримінальних злочинів, вони були включені до деяких 

універсальних і регіональних конвенцій в якості самостійних підстав для 

юрисдикції. Однією з перших спроб сформулювати принцип «ефекту» можна 

вважати положення ст. 27 Конвенції ООН з морського права 1982 р. [165], яка 

встановлює, що «кримінальна юрисдикція прибережної держави не повинна 

здійснюватися на борту іноземного судна, яке проходить через територіальне 

море, відносно злочину, здійсненого на борту, за виключенням, у тому числі, 

випадків, коли наслідки злочину поширюються на прибережну державу». 

Доктрина «ефекту» також відображена в ст. 4 Конвенції ООН про боротьбу 

проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. 

[166], а також у ст. 42 п. 2 Конвенції ООН проти корупції 2003 р., яка виглядає 
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наступним чином: «…держава-учасниця може також встановити свою 

юрисдикцію відносно злочинів, визнаних такими у відповідності з цією 

Конвенцією, коли … c) злочин є одним із злочинів, визначених пунктом 

1(b)(ii) статті 23 цієї Конвенції, і за межами її території з метою вчинення будь-

якого злочину, визнаного таким відповідно до пункту 1(a)(i) або (ii) або (b)(i) 

статті 23 цієї Конвенції, на її території; або d) злочин вчинено проти цієї 

Держави-учасниці» [168]. Мова йде про злочин відмивання доходів, здобутих 

злочинним шляхом (ст. 23). 

Встановлення юрисдикції на підставі принципу ефекту відображено й в 

інших документах, зокрема в Міжнародній конвенції про боротьбу з 

фінансуванням тероризму 1999 р., Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р. та додаткових протоколах до неї. Оскільки 

в протоколах до Конвенції 2000 р. положення про юрисдикцію держав 

відсутнє, а по ст. 1 (п. 2), загальної для всіх, норми Конвенції застосовуються 

mutatis matandis відносно їх положень, то злочини, передбачені у цих актах 

повинні розглядатися як злочини по Конвенції і відповідно підпадати під 

передбачені нею юрисдикційні принципи.  

На підставі розгляду конвенційних положень щодо принципів 

встановлення кримінальної юрисдикції показав, що принцип «ефекту» 

передбачений відносно тієї категорії злочинів, які умовно прийнято відносити 

до розряду економічних (корупція, легалізація злочинних доходів; 

контрабанда наркотичних засобів, зброї тощо). Привертає увагу факт 

відсутності даної юрисдикційної формули в Конвенції про кіберзлочинність 

2001 р. (ст. 22 «Юрисдикція») [180]. Виходячи з природи комп’ютерних 

злочинів, коли можливим стає нанесення серйозної шкоди й збою певної 

локальної мережі в одній частині земної кулі, завдяки невірному набору 

клавіатури комп’ютера в іншій частині, принцип ефекту щодо застосування 

юрисдикції представляється важливим. 

Поряд із територіальною юрисдикцією у міжнародному праві визнається 

й стала поширеною останнім часом практика встановлення у внутрішньому 
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праві держави можливості здійснення нею екстериторіальної юрисдикції на 

території інших держав, зокрема при визначення відповідальності за певні 

злочини. Здійснення такої юрисдикції можливе при дотриманні державою 

норм міжнародного права, на основі яких визначається правомірність 

здійснення конкретною державою екстериторіальної юрисдикції на території 

іншої держави. Правомірність екстериторіальної юрисдикції держави 

базується на її національних інтересах. Необхідність дослідження 

співвідношення кримінальної юрисдикції держав і міжнародної кримінальної 

юрисдикції обумовлена змістом принципу комплементарності Міжнародного 

кримінального суду, а також у світлі появи у міжнародно-правовій практиці 

змішаних форм кримінальної юрисдикції у вигляді гібридних трибуналів й 

інтернаціоналізованих судів. Звернемо увагу на те, що Міжнародний 

кримінальний «суд доповнює національні системи кримінального правосуддя, 

жодним чином не втручаючись у їх юрисдикцію, про що свідчить відсутність 

у Римському статуті суто екстрадиційних норм» [6, с. 147]. 

Персональний принцип («національний» чи принцип громадянства), 

заснований, як правило, на громадянстві передбачуваного злочинця, являється 

важливим принципом кримінально-правової юрисдикції транснаціонального 

кримінального права. Виділяють два аспекти цього принципу: активний 

персональний принцип, згідно якого береться до уваги громадянство 

передбачуваного злочинця, та пасивний персональний принцип, згідно якого 

значення має громадянство жертви злочину. Персональний принцип 

юрисдикції держав має застосування не тільки до власне громадян, а й до осіб 

без громадянства, які постійно проживають на території держави. Згідно 

Конвенції ООН 2000 р.: «За умови дотримання статті 4 цієї Конвенції 

Держава-учасниця може також встановити свою юрисдикцію щодо будь-якого 

такого злочину, коли: a) злочин вчинено проти громадянина цієї Держави-

учасниці; b) злочин вчинено громадянином цієї Держави-учасниці або особою 

без громадянства, яка звичайно проживає на її території» (ст. 15 п. 2). 

Принцип пасивного громадянства реалізується в державах по-різному: в 
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одних державах він застосовується до всіх злочинів, інших – до найбільш 

серйозних. У ряді випадків, у законодавстві держав закріплюються умови, на 

підставі яких він застосовується, це – заява потерпілого, присутність 

передбачуваного злочинця, караність діяння по законодавству обох держав та 

інші. У багатьох державах принцип пасивного громадянства реалізується 

щодо конкретних видів злочинів, наприклад злочинів, що належать до групи 

невеликої тяжкості (Китай, Італія, Данія). Вимога подвійної кримінальної 

відповідальності являється офіційно закріпленою попередньою умовою для 

юрисдикції пасивної правосуб’єктності в Греції, Фінляндії і Швеції. У 

кримінальному кодексі Норвегії закріплено норму, згідно якої лише монарх 

має право на ініціативу юридичних процедур на основі юрисдикції пасивної 

правосуб’єктності. У законодавстві Італії, Фінляндії й Швеції передбачена 

норма, згідно якої вимагається санкція виконавчої влади на реалізацію даного 

принципу [86]. 

 
Принцип захисту (принцип безпеки, реальний принцип), покладений в 

основу екстериторіальної кримінальної юрисдикції, полягає у тому, що будь-

яка держава має право реагувати на злочин, який здійснений за кордоном та 

який безпосередньо зачіпає її інтереси. Екстериторіальна юрисдикція держави 

реалізується у тих випадках, коли безпека її інтересів, внаслідок різних причин 

не може бути забезпечена іншою державою, на території якої відбувся злочин 

чи громадянином якої являється злочинець. «Принцип захисту виправдовує 

екстериторіальні юрисдикційні претензії держави відносно злочину, що 

замахується на її національні інтереси» [490, с. 150]. Реалізація такого 

принципу можлива при умові, якщо винна особа, незалежно від місця 

вчинення злочину, виявиться у сфері повної юрисдикції держави. Закріплення 

у законодавстві держав та судовій практиці принципу представляється 

важливим у зв’язку зі здійсненням таких злочинів як тероризм, 

кіберзлочинність, корупція, посягання на культурні цінності народів, 

фальшування грошей, відмивання нелегальних доходів, екоцид тощо.  
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Згідно принципу універсальності кримінальна юрисдикція держави 

поширюється на діяння, що визнані злочинними міжнародним правом, 

незалежно від громадянства особи, яка його скоїла та місця вчинення. 

Кримінальна юрисдикція держави значно розширена за рахунок 

універсального принципу юрисдикції. Практика застосування універсальної 

юрисдикції виникла за багато століть до того, як з’явилося сучасне тлумачення 

концепції норм jus cogens й пов’язується, у першу чергу, з піратством, яке 

виділилося із маси правопорушень як злочин jure gentium. Як пише 

Н.А. Зелінська, «концепція піратства jure gentium була міжнародно-правовою 

основою універсальної юрисдикції» [124, с. 155]. З цього приводу 

Н.В. Дрьоміна-Волок зазначає: «Із суто національного питання здійснення 

державної кримінальної юрисдикції за межами традиційної юридичної 

території універсальна юрисдикція трансформувалась у частину складного 

механізму міжнародно-правової протидії найбільш серйозним міжнародним 

злочинам». Сучасна доктрина універсальної юрисдикції не обмежує право її 

застосування тільки до злочинів jus cogens, а формулює більш гнучке 

визначення – «серйозні злочини проти міжнародного права», наповнення 

якого, як відомо, не збігається із сутністю широкого поняття «міжнародні 

злочини» [366, с. 138-140]. Особи, винні в здійсненні кримінального діяння, 

підлягали переслідуванню і покаранню зі сторони будь-якої держави, 

незалежно від місця здійснення злочину і громадянства злочинця [149; 222, 

с. 41; 514; 523; 529]. З плином часу універсальна юрисдикція отримала 

поширення у міжнародному праві та кримінальному законодавстві переважної 

більшості держав. У відповідності з принципом універсальної юрисдикції 

будь-яка країна вправі переслідувати особу, яка здійснила діяння, що посягає 

на інтереси, які мають важливе значення для всіх держав. Ян Броунлі відмічає, 

що значне число держав, зазвичай з деякими обмеженнями, застосовують 

даний принцип, який допускає здійснення юрисдикції відносно негромадян, 

якщо обставини (включаючи характер злочину) виправдовують покарання 

деяких діянь з міркувань міжнародного публічного права [25, с. 434]. 
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У Прінстоновських принципах універсальної юрисдикції (Принцип I), 

розроблених при спонсорстві Прінстонського університету (США) під 

керівництвом професора Стефена Мачедо, зазначається, шо універсальна 

юрисдикція основується тільки на природі діяння, безвідносно до місця 

скоєння злочину, громадянства підозрюваного чи обвинуваченого, 

потерпілого чи будь-якого іншого зв’язку з державою, яка здійснює подібну 

юрисдикцію [543, с. 28]. Держава може спиратися на універсальну 

юрисдикцію як на основу, що дозволяє запросити екстрадиції особи, 

обвинуваченої чи засудженої за здійснення злочину по міжнародному праву, 

зазначеному в Принципі 2(1), при умові, що вона встановила вину особи на 

prima facie основі і що справа особи, екстрадиція якої запитується, буде 

розглядатися чи вона буде каратися у відповідності з міжнародними нормами 

і стандартами по захисту прав людини у контексті кримінального судочинства. 

При здійсненні універсальної юрисдикції чи спираючись на неї як на основу 

для екстрадиції особи, держава та її судові органи зобов’язані дотримуватися 

міжнародних норм належного процесу, включаючи, але не обмежуючись 

тими, які стосуються прав обвинувачених, потерпілих, справедливості 

судочинства і незалежності та неупередженості судової влади. 

У доктрині міжнародного права пропонуються різні підходи до переліку 

злочинів, заборона вчинення яких набула статус норми jus cogens. Як зазначає 

М.Ш. Бассіоуні, принцип універсальної юрисдикції має специфічну природу, 

тобто стосується певних категорій злочинів, а не всіх правопорушень, відомих 

кримінальному праву [452, с. 32]. Підґрунтя такого переліку становлять 

міжнародні злочини, зокрема, геноцид, апартеїд, катування, воєнні злочини 

тощо [461, с. 392-394; 425, с. 59]. Також до цього переліку додають злочини 

проти людяності та злочин агресії [508, с. 405]. М.Ш. Бассіоуні пропонує 

ширший перелік злочинів jus cogens, а саме: геноцид, злочини проти 

людяності, воєнні злочини, агресія, піратство, рабство, катування [447, с. 68]. 

Г.О. Королев додає до цього переліку такі злочини як апартеїд і незаконне 

захоплення повітряних суден [198, с. 15]. Вчений К. Рендел включає до цього 
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переліку також захоплення заручників та злочини проти осіб, які 

користуються міжнародним захистом [514, с. 830]. Важливою являється 

позиція вчених, які відзначають, що «сьогодні застосування універсальної 

юрисдикції можливе лише до тих категорій злочинців, видачу яких не 

допускають ст. 3, 4, 5, 6, 9 Європейської конвенції про видачу 1957 р. [89]. 

Згідно цієї Конвенції видача не здійснюється щодо політичних правопорушень 

(ст. 3) та військових правопорушень, які не є правопорушеннями за звичайним 

кримінальним правом (ст. 4); за фінансові правопорушення, пов’язані з 

податками, зборами, митом та валютою, підлягають видачі особи, при умові 

існування договору між сторонами (ст. 5); кожна держава має право відмовити 

у видачі власних громадян (с. 6). 

Ряд дослідників до зазначених принципів юрисдикції добавляють ще 

принцип прапору, представницький принцип чи принцип розподілу 

компетенції [466, с. 19]. Наприклад, у ст. 15 Конвенції ООН 2000 р. міститься 

норма щодо принципу прапору: «кожна держава-учасниця вживає таких 

заходів, які можуть знадобитися для того, щоб установити свою юрисдикцію 

щодо…, якщо злочин вчинено на борту судна, яке несло прапор цієї держави-

учасниці в момент вчинення злочину, чи повітряного судна, зареєстрованого 

відповідно до законодавства цієї держави-учасниці в такий момент» (ст. 15. п. 

1 пп. б.). Аналогічна норма міститься у ст. 4 Конвенції ООН про боротьбу 

проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р.  

Важливо, що норми жодної спеціалізованої конвенції, спрямованої на 

протидію тому чи іншому транснаціональному злочину, не виключають 

застосування державами будь-якої кримінальної юрисдикції, встановленої у 

відповідності зі своїм внутрішнім законодавством, наприклад Конвенція Ради 

Європи про запобігання тероризму 2005 р. [189] (ст. 14 п. 4) визначає, що 

«Конвенція не виключає жодної кримінальної юрисдикції, здійснюваної 

відповідно до національного законодавства».  

Складним уявляється питання, яке потребує спеціального вивчення, про 

співвідношення кримінально-правової юрисдикції держав на підставі норм й 
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принципів міжнародного права та судової юрисдикції органів міжнародної 

юстиції. Ідея створення міжнародного кримінального суду, під юрисдикцію 

якого підлягали б «інтернаціоналізовані злочини» (транснаціональні), виникла 

у 30-х роках минулого століття й обговорювалась у Раді Ліги Націй. 10 грудня 

1934 р. Рада Ліги Націй ухвалила резолюцію, якою заснувала Комітет 

експертів з метою вироблення «попереднього проекту міжнародної конвенції, 

здатної гарантувати припинення будь-яких підступів чи злочинів, що 

переслідують цілі політичного тероризму». До Комітету увійшли 

представників одинадцяти держав (Бельгія, Великобританія, Іспанія, Італія, 

Польща, Румунія, СРСР, Угорщина, Франція, Чилі, Швейцарія), які 

підготували у ході сесій Комітету у 1935, 1936, 1937 р. попередні проекти 

документів, що були покладені в основу прийнятих на проведеній по ініціативі 

Ліги Націй Міжнародній конференції (Женева, 1-16 листопада 1937 р.) 

Конвенції з попередження тероризму і покарання за нього і Конвенції про 

створення міжнародного кримінального суду. Конвенції не були підтримані, 

ратифікувались лише однією державою й не вступили в силу. Як слушно 

зазначає Н.А. Зелінська, «їх прийняття було максимальним наближенням до 

створення органу міжнародної кримінальної юстиції, який би володів 

юрисдикцією відносно національного «за походженням» злочину, і 

трансформації такого злочину у «міжнародно карне». Підпорядкування 

«інтернаціоналізованого» (транснаціонального) злочину міжнародній 

юрисдикції могло привести до суттєвої зміни усієї системи міжнародного 

кримінального права» [122, с. 33-34]. 

Підсумовуючи, визначимо, що реалізація норм транснаціонального 

кримінального права відбувається через трансформацію національного 

законодавства за рахунок включення до нього міжнародно-правових норм 

щодо транснаціональних злочинів та призначення національними судами 

покарання за них. Застосування міжнародних положень можливо на основі 

дотримання відповідності встановлених норм законам держави, а 

відповідність конвенцій – загальновизнаним принципам і нормам 
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міжнародного права. Норми транснаціонального кримінального права, як 

правило, реалізуються і забезпечуються примусовою силою держави через 

норми внутрішньодержавного кримінального права і процесу. Кримінальна 

юрисдикція у міжнародно-правових актах розглядається за трьома основними 

критеріями, які з різних сторін характеризують одне й те ж саме явище – 

кримінально-правову юрисдикцію: місце вчинення злочину, громадянство 

злочинця та вид злочину (транснаціональний). 

Міжнародні конвенції, спрямовані на протидію транснаціональній 

злочинності, як правило, містять норми, що не виключають можливості 

здійснення державою-учасницею будь-якого виду кримінальної юрисдикції 

(територіальної; персональної (національної), захисту (безпеки чи реальної), 

універсальної, принцип прапору, представницький принцип чи принцип 

розподілу компетенції, принцип ефекту), встановленої у відповідності зі своїм 

внутрішнім законодавством. Велике практичне значення має 

внутрішньодержавне правове закріплення всіх вірогідних способів 

установлення юрисдикції, що вимагає постійного моніторингу окремих 

положень внутрішнього права у частині закріплення релевантних основ 

кримінальної юрисдикції держави.  

 
Висновки до Розділу 2  
 

Транснаціональне кримінальне право сформувалось наприкінці XX – 

початку XXI ст., являється комплексною автономною підгалуззю 

міжнародного кримінального права, представляє собою сукупність 

загальновизнаних міжнародно-правових принципів і норм, що регулюють 

відносини, пов’язані із вчиненням транснаціонального злочину. 

Транснаціональне кримінальне право входить до системи міжнародного 

права, включає принципи і міжнародно-правові норми, що визначають 

злочинність діяння і межі відповідальності за його вчинення, а також 

регламентують питання співробітництва держав з метою протидії 

транснаціональній злочинності. 
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Предмет правового регулювання транснаціонального кримінального 

права складають дві основні групи суспільних відносин, що виникають у 

протидії транснаціональній злочинності й містять ряд правових явищ: 

1) охоронні відносини, що виникають з приводу вчинення діяння, злочинність 

якого визначена у міжнародно-правових актах і внутрішньодержавному 

законодавстві; 2) міжнародне співробітництво між державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії транснаціональній 

організованій злочинності. Зазначені сфери правового регулювання відносин 

обумовлюють особливості транснаціонального кримінального права, які 

полягають у наступному: тісний взаємозв'язок з національним кримінальним 

правом, комплексний характер, коло суб’єктів, специфіка джерел та інші 

чинники.  

Теоретичне обґрунтування концепції транснаціонального кримінального 

права базується на доктрині міжнародного кримінального права як галузі 

міжнародного публічного права та її основоположних принципах й тісно 

пов’язане з національним кримінальним правом. На відміну від 

внутрішньодержавного права, яке існує в національних правових системах як 

цілісна й відносно замкнута система галузей кримінально-правового циклу, у 

рамках якої кримінально-процесуальне і кримінально-виконавче право 

забезпечують реалізацію норм кримінального права, транснаціональне 

кримінальне право функціонує у тісному зв’язку з міжнародним кримінальним 

правом та міжнародним правом у цілому. На міждержавному рівні замкнутість 

кримінального права відносна, що визначається природою 

інтернаціоналізованих (транснаціональних злочинів), а також принципами 

співробітництва держав у цій сфері. 

У системі норм й принципів транснаціонального кримінального права 

виділяють блоки норм матеріального й кримінально-процесуального права, 

також окремі групи норм кримінально-превентивного права, кримінально-

виправного й оперативно-розшукового права. Нормативним підґрунтям 

зазначеного являється те, що численні, якщо не більшість, міжнародно-правові 
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акти кримінального характеру містять зазначені групи норм. 

Норми транснаціонального кримінального права визначають такі 

соціальні явища як транснаціональний злочин, його криміналізацію, юридичні 

ознаки та склад, підстави кримінальної відповідальності, співучасть, 

екстрадицію, захист свідків, правову допомогу потерпілим, кримінальне 

переслідування злочинців, співробітництво держав по наданню взаємної 

правової допомоги та інше. Юридичні відносини транснаціонального 

кримінального права мають традиційно «горизонтальний» вимір, на відміну 

від існування «вертикальних» відносин у міжнародному кримінальному праві. 

Норми транснаціонального кримінального права не можуть функціонувати 

поза національним правовим простором, адже вони або регламентують певні 

аспекти взаємодії національних кримінально-правових систем, або є 

зобов’язаннями, які впливають на національне право. Норми зазначених сфер 

транснаціонального кримінального права, як правило, санкцій не містять, адже 

вони в актах міжнародного права скоріше є виключенням ніж правилом; міри 

покарання визначені в кримінальних законах держав після інкорпорації їх у 

внутрішнє законодавство.  

Суб’єктами міжнародного кримінального права визнаються учасники 

міжнародних відносин, права й обов’язки яких регулюються нормами 

міжнародного права, та у такій якості наділені міжнародною 

правосуб’єктністю, що передбачає здатність бути суб’єктом міжнародного 

права (міжнародна правоздатність) й здатність брати участь у міжнародних 

відносинах (міжнародна дієздатність). Різне змістовне навантаження та 

являється важливим з точки зору розуміння механізму дії права у доктрині 

міжнародного кримінального права розмежування понять «суб'єкт 

міжнародного права», «суб'єкт правопорушення», «суб'єкт міжнародного 

правопорушення», а також «суб'єкт транснаціонального злочину». Суб’єктами 

транснаціонального кримінального права являються суб’єкти злочину, тобто 

індивідуальні та колективні особи, статус і дії яких визначено нормами 

міжнародного кримінального права. Особливістю їх правового становища 



 165 

являється перебування під юрисдикцією конкретної держави й одночасне 

визнання суб’єктом транснаціонального кримінального права.  

Реалізація норм транснаціонального кримінального права, при 

дотриманні відповідної процедури, відбувається через трансформацію 

національного законодавства шляхом криміналізації транснаціональних 

злочинів та пеналізації, тобто призначення національними судами покарання 

за міжнародні злочини. Норми транснаціонального кримінального права, як 

правило, реалізуються і забезпечуються примусовою силою держави через 

норми внутрішньодержавного кримінального права і процесу.  

Основні наукові результати даного розділу розкриті у наступних публікаціях: 

[286; 295; 303; 311; 312; 319]. 
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РОЗДІЛ 3.  

ПРИНЦИПИ ТА СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

 

 

3.1. Система принципів транснаціонального кримінального права  

 

Дослідження принципів та системи джерел транснаціонального 

кримінального права має не тільки наукове, теоретичне, а й величезне 

практичне значення. Виявлення закономірностей їх розвитку сприяє 

розумінню природи транснаціонального кримінального права, тенденцій 

розвитку, формування ієрархії джерел, юридичної сили різних нормативно-

правових актів, їх застосування та ін. 

Основоположне значення для формування й функціонування 

транснаціонального кримінального права являється визнання принципів 

міжнародного права, серед яких важливе місце посідають принципи 

міжнародного кримінального права. Дослідження принципів міжнародного 

кримінального права проводилось у науці міжнародного права неодноразово 

й стали об’єктом вивчення багатьох вчених, а деякі фахівці фіксують поняття 

«принципи» у самому визначенні міжнародного права [18, с. 12; 230, с. 28]. Як 

зазначає професор М.І. Козюбра, принципи права – одне з фундаментальних й 

найчастіше згадуваних понять загальної теорії права та галузевих і 

міжгалузевих правових наук, проте «незважаючи на це, проблему принципів 

права можна віднести до найбільш складних, суперечливих і світоглядно-

методологічно неосмислених у вітчизняному, як і пострадянському загалом, 

загальнотеоретичному правознавстві» [160, с. 142]. На цю особливість 

звертають увагу й інші дослідники. 

У теорії права під принципами (від лат. рrincipium – первинне, 

визначальне) права зазвичай розуміють відправні ідеї, основні засади, що 

визначають зміст і спрямованість правового регулювання [102, с. 66]. Їхня 
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цінність полягає у тому, що принципи права являються трансляторами 

правової традиції, оскільки існують у правовому досвіді й правовій діяльності. 

Принципи і категорії міжнародного права, як і принципи і категорії загальної 

теорії права, утворюють основу галузевих наук. До того ж перелік принципів 

може бути нормативно-правовою основою регулювання міжнародних 

кримінально-правових відносин, однак при умові, що така основа буде 

представляти масив нормативних положень, позбавлений внутрішніх 

розбіжностей. У свою чергу, узгодженість елементів – одна із властивостей 

саме такого явища як система.  

Загальні принципи права властиві праву в цілому (загальноправові), у 

тому числі й міжнародному праву, і внутрішньодержавному праву, 

опираються на найважливіші міжнародні документи й у своїй більшості 

знаходять відображення в основних законах (конституціях) держав. Якщо 

узагальнити всі ці принципи (наприклад, всі люди рівні перед законом, 

заборона тортур, ніхто не може бути підданий довільному арешту чи 

утриманню під вартою, обмеження чи заборона смертної кари, покарання у 

вигляді смерті не можна застосовувати щодо осіб молодше 18 років тощо), то 

це принципи законності, рівності кожного перед законом і судом, гуманізму, 

справедливості. Як універсальні характеризуються також принципи: законів 

слід дотримуватися; ніхто не може бути суддею у своїй власній справі; 

порушення права вимагає доказування; принцип незловживання правом тощо. 

В силу сфери свого застосування особливого значення вони набувають у 

міжнародному кримінальному праві. 

Міжнародне кримінальне право функціонує як єдина система, в основі 

якої лежить певний фундамент – принципи міжнародного права, які, поза 

сумнівом, є нормами jus cogens та містять зобов’язання erga omnes. Професор 

О.В. Київець звертає увагу на те, що розвиток міжнародного права «завдячує 

використанню загальних принципів права, які виконують функцію усунення 

прогалин у міжнародно-правовій системі» [152, с. 69-124].  

У системі принципів права М.І. Козюбра виділяє групу принципів 
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міжнародного права, який пише: «Відносно автономну систему принципів 

права становлять принципи міжнародного права, серед яких також 

виокремлюють загальні принципи міжнародного права (за формулою ст. 38 

Статуту Міжнародного Суду Організації Об’єднаних Націй – «загальні 

принципи права, визнані цивілізованими націями»), галузеві принципи та 

принципи інститутів міжнародного права. Хоча серед цих принципів є чимало 

таких, що поширюють свою дію на національні правові системи, повністю 

ототожнювати загальні принципи права з загальновизнаними принципами 

міжнародного права, як це інколи має місце в літературі, некоректно» [160, 

с. 152].  

Вченими запропонована класифікація численних принципів як 

міжнародного права у цілому, так й принципів кримінального права зокрема. 

Зокрема, Ш.Т. Самедова свій підхід до розуміння класифікації принципів 

міжнародного кримінального права обґрунтувала урахуванням юридичного 

оформлення принципів [358]. Вона виділила чотири групи принципів: 

1) основні принципи міжнародного права (Статут ООН, Декларація про 

принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і 

співробітництво між державами 1970 р., Заключний Акт ОБСЄ 1975 р.); 

2) загальні принципи права (у тому числі й правові аксіоми) – Загальна 

Декларація прав людини 1948 р., Міжнародні пакти про права людини 1966 р., 

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 р. та інші; 3) спеціальні принципи міжнародного кримінального права – 

Статут Нюрнберзького трибуналу 1945 р., Статут Токійського трибуналу 

1946 р., Римський статут МКС 1998 р., конвенції з питань міжнародного 

кримінального права та інші; 4) принципи національного 

(внутрішньодержавного) права – конституційні акти, кримінальні кодекси, 

кримінально-процесуальні кодекси окремих держав та інші документи. 

Серед досліджень зарубіжних вчених виділяється вже згадувана праця 

професора Берлінського університету ім. Гумбольдта Герхарда Верле 

«Принципи міжнародного кримінального права» [35] в якій у контексті 
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міжнародного кримінального права розглядаються й засади формування 

транснаціонального кримінального права, що функціонує як складова частина 

системи міжнародного кримінального права й базується на фундаментальних 

засадах – принципах міжнародного кримінального права. 

Ґрунтовне дослідження принципів міжнародного кримінального права 

здійснено доктором юридичних наук С.С. Андрейченко, яка виділяє наступні 

принципи: принцип індивідуальної кримінальної відповідальності та принцип 

невідворотності кримінальної відповідальності; принципи nullum crimen sine 

lege та nulla poena sine lege, принцип non bis in idem; принцип незастосовності 

строків давності; принцип неприпустимості посилання на посадове становище 

особи; принцип міжнародної співпраці у протидії злочинності; принцип 

поваги прав людини під час здійснення міжнародного співробітництва держав 

у боротьбі зі злочинністю [366, с. 187-236]. 

В основу функціонування транснаціонального кримінального права 

покладено загальні принципи права, взяті із національних законів правових 

систем світу, основні принципи міжнародного права та принципи 

міжнародного кримінального права. Важливим є питання щодо 

співвідношення понять «загальні принципи права» та «основні принципи 

міжнародного права», які в практиці Міжнародного суду ООН отримали назву 

«правові принципи універсального застосування», «фундаментальні принципи 

міжнародного права». Різні назви відповідають одному й тому самому 

правовому явищу. Американський вчений Л. Генкін у своїй роботі 

«Міжнародне право: політика, значення та функції» («International Law: 

Polstics, Values and Functions») назвав такі принципи «конституційним 

правом» [487]. Принципи міжнародного права глибоко й органічно увійшли в 

структуру міжнародного права, отож судді при застосуванні не аналізують 

природу їх походження й сприймають окремі фундаментальні принципи як 

норми jus cogens, opinion juris, які не потрібно доводити чи пояснювати. 

Аналогічний підхід використовує й Г. Верле.  

Важливою для з’ясування принципів міжнародного права є думка 
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О.В. Київець, яка відмічає, що «практика міжнародних відносин свідчить, що 

до загальних принципів права належать принципи, закріплені саме у 

національному законодавстві (від конституції до судових рішень). Особливого 

значення загальні принципи права набувають у випадку становлення та 

розвитку нової галузі міжнародного права, адже тоді вони виконують свою 

основну функцію – закривають прогалини у міжнародно-правовому 

регулюванні. Для прикладу розглянемо міжнародне кримінальне право та 

міжнародне кримінальне процесуальне право, що має значну кількість 

прогалин, які необхідно усунути у зв’язку з початком активного 

функціонування Міжнародного кримінального суду. Особливо це стосується 

правил процедури та доказів, прийнятних для суду, порядку ведення процесу 

та, зокрема, принципу змагальності сторін. Загальні принципи права, які 

використовуються у практиці міжнародних кримінальних судових органів, 

можуть міститися як у нормах процесуального, так й матеріального права. 

Зокрема, із матеріального кримінального права діють загальні принципи, які 

стосуються індивідуальної відповідальності особи, пропорційність 

покарання» [152, с. 97]. 

Міжнародне кримінальне право, являючись самостійною галуззю 

сучасного міжнародного публічного права, у той же час знаходиться у тісному 

взаємозв’язку з багатьма інститутами як міжнародного права так й 

внутрішнього державного кримінального й кримінально-процесуального 

права. Тому при дослідженні закріплених у різних нормативних актах 

принципів міжнародного кримінального права необхідно брати до уваги їх 

комплексний характер. Класифікація принципів міжнародного кримінального 

права, які складаються із системи правових положень і норм, що закріплюють 

обов’язковий характер найбільш важливих її правил, заснована на системному 

підході. 

Відмінною рисою міжнародного кримінального права являється 

юридичне оформлення доволі великої кількості його принципів [149, с. 63]. 

Звертає на себе увагу тенденція зростання їх кількості, причиною чому 
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являються об’єктивні умови розвитку суспільних відносин, зростання 

злочинності, розвиток й удосконалення міжнародного права та інше. Зміни у 

міжнародно-правових відносинах після Другої світової війни привели до 

суміщення акценту у міжнародному праві з міжнародного звичаєвого права з 

його семи основними принципами (суверенітет, визнання, згода, добра 

совість, свобода морів, відповідальність та самооборона) на принципи, 

встановлені у договірному праві – Статуті Організації Об’єднаних Націй.  

Принципи міжнародного кримінального права виконують одночасно дві 

функції: а) сприяють стабілізації всього комплексу міжнародних відносин, 

обмежуючи їх певними нормативними рамками; б) закріплюють все нове, що 

з’являється у практиці суб’єктів міжнародного кримінального права, і таким 

способом сприяють їх розвитку.  

Принципи міжнародного права спрямовані на вирішення завдань 

міжнародного кримінального права як найбільш загальні положення, 

закріплені міжнародним законодавством, що визначають структуру 

міжнародного кримінального права, відображають його метод, виступають у 

вигляді нормативної основи регулювання міжнародних кримінально-правових 

відносин і відображають рівень суспільної правосвідомості у даній сфері. 

Ними можуть бути як нові принципи (наприклад, принцип поваги до прав і 

свобод людини), так й принципи, інкорпоровані зі звичаєвого міжнародного 

права, скажімо, принцип суверенітету. Такі основні принципи міжнародного 

права як: принцип поваги прав і свобод людини; принцип суверенної рівності 

держав; принцип незастосування сили чи погрози силою; принцип 

непорушності кордонів; принцип територіальної цілісності; принцип 

співробітництва держав; принцип добросовісного виконання зобов’язань 

являються основоположними для співробітництва держав у боротьбі зі 

злочинами. 

Вперше принципи міжнародного кримінального права знайшли своє 

нормативне закріплення в Статуті Міжнародного військового трибуналу для 

суду та покарання головних військових злочинців європейських країн осі 



 172 

(Статут Нюрнберзького трибуналу, Лондон, 8 серпня 1945 р.) [374]. Це був 

комплекс принципів матеріального і процесуального кримінального права, які 

були визнані Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 95(I) від 11 грудня 

1946 р. «Ствердження принципів міжнародного права, визнаних Статутом 

Нюрнберзького Трибуналу», із вказівкою на необхідність їх включення до 

кодексу злочинів проти миру і безпеки людства, чи до міжнародного 

кримінального кодексу [330]. 

Далі юридичне оформлення принципи міжнародного кримінального 

права отримали у Доповіді Комісії міжнародного права ООН «Принципи 

міжнародного права, визнані Статутом Нюрнберзького трибуналу, й 

знайшли вираження у рішеннях цього трибуналу» (1950) [240, с. 113]. У цьому 

документі, як зазначає О.Г. Кибальник [149, с. 64], дещо змішані принципи 

міжнародного матеріального права і принципи міжнародного кримінального 

процесу, проте серед принципів, що можуть бути віднесені до міжнародного 

кримінального права, можна виділити наступні: караність будь-якої особи, що 

здійснила будь-яке діяння, яке визнається, згідно норм міжнародного права, 

злочином; якщо держава по національному праву не встановлює злочинності 

й караності діяння, цей факт не звільняє винну особу від відповідальності по 

міжнародному праву; виконання наказу свого уряду чи начальника не звільняє 

особу від відповідальності по міжнародному праву, якщо усвідомлений вибір 

був фактично для нього можливий; співучасть у здійсненні злочину проти 

миру, воєнного злочину чи злочину проти людяності визнається міжнародно-

правовим злочином.  

Основоположний характер принципів міжнародного кримінального 

права, їх чисельність вимагають певної систематизації як нормативно-

правових актів, так й прецедентних та звичаєвих норм, а також й інших 

соціальних правил поведінки (моральних, релігійних, культурних тощо). Така 

діяльність була започаткована Генеральною Асамблею ООН згідно Резолюції 

177(II) від 21 листопада 1947 р. дорученням Комісії міжнародного права 

сформулювати принципи, взявши за основу норми, закріплені у Статуті 
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Нюрнберзького трибуналу та які знайшли вираження у його Вироку. 

Одночасно Комісії було доручено підготувати проект Кодексу злочинів проти 

миру і безпеки людства (робота допоки не завершена). Кодифікація принципів 

і норм міжнародного кримінального права активно обговорюється в комісіях, 

комітетах, форумах, конференціях та інших заходах під егідою ООН 

починаючи з 1947 р.  

Базовим документом сучасного міжнародного права у протидії 

міжнародній злочинності являється Декларація про принципи міжнародного 

права, що стосуються дружніх відносин та співробітництва між державами 

відповідно до Статуту Організації Об’єднаних Націй [64], котра ухвалена на 

25-й сесії Генеральної Асамблеї 24 жовтня 1970 р. (Резолюція 2625 (XXV) ГА 

ООН). Провідною ідеєю цієї Декларації являється добросовісне дотримання 

принципів міжнародного права, які тісно між собою пов’язані, й передбачає 

дотримання дружніх відносин і співробітництва між державами та 

добросовісного виконання державами взятих зобов’язань у світлі інших 

принципів. У Декларації закріплено принципи міжнародного права, що у 

світлі сучасних політичних, соціальних та економічних змін у світі мають 

зростаюче значення, й зазначається необхідність більш ефективного 

застосування цих принципів у протидії міжнародній злочинності.  

У період активного обговорення питання про необхідність підвищення 

ефективності співробітництва у протидії міжнародній злочинності й 

створення міжнародного органу правосуддя був прийнятий Римський статут 

Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 р. [345], в частині 3 

«Загальні принципи кримінального права» (ст. 22-33) якого закріплені загальні 

принципи міжнародного кримінального права. До числа таких принципів 

належать: немає злочину без вказівки на те в законі; немає покарання без 

вказівки на те в законі; відсутність зворотної сили закону; індивідуальний 

характер кримінальної відповідальності; недопустимість посилання на 

посадове становище та інші. 

Крім цього, принципи міжнародного кримінального права містяться й в 
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інших документах, серед яких резолюції Генеральної Асамблеї ООН (зокрема, 

Резолюція ГА ООН 14 грудня 1990 р. № 45/107 «Міжнародне співробітництво 

у сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя у контексті 

розвитку» [333], Резолюція ГА ООН від 18 грудня 1991 р. № 46/152 

«Створення ефективної програми Організації Об’єднаних Націй у сфері 

попередження злочинності і кримінального правосуддя» [335]) та конвенції, 

які визнаються основним джерелом транснаціонального кримінального права. 

Наприклад, Міжнародна конвенція щодо боротьби з підробкою грошових 

знаків 1929 р.; Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. з 

додатковими протоколами 1975 р. і 1978 р.; Конвенція про боротьбу із 

незаконним захопленням повітряних суден 1970 р.; Європейська конвенція 

про взаємну правову допомогу у кримінальних справах з додатковим 

протоколом 1978 р.; Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 

1977 р.; Конвенція про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для 

відбування покарання в державі, громадянами якої вони являються 1978 р.; 

Конвенція ООН по морському праву 1982 р.; Конвенція про відмивання, 

пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р., 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. 

тощо. 

Одним із основоположних кримінально-правових принципів, й 

безсумнівно, транснаціонального кримінального права, являється принцип 

nullum crimen sine lege (класична римська формула «немає злочину без 

вказівки на те у законі»), що сягає корінням у давню римську юридичну 

практику. Згідно цього принципу ніхто не може бути притягнений до 

міжнародної кримінальної відповідальності за дію, яка на момент її здійснення 

не була визнана міжнародним злочином. Даний принцип в якості основної 

умови для притягнення до відповідальності в рамках міжнародного 

кримінального права передбачає протиправність діяння суб’єкта 

міжнародного кримінального права, тобто дане діяння повинно бути прямо 

забороненим нормами діючого міжнародного кримінального права, що 
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включає застосування міжнародного кримінального права по аналогії. Будь-

які сумніви у тлумаченні закону чи його застосуванні повинні бути вирішені 

на користь обвинуваченої особи. Виключенням з цього принципу стало 

проведення суду над військовими злочинцями після Другої світової війни (у 

першу чергу, Нюрнберзький процес), коли особи були визнані винними у 

здійсненні воєнних злочинів, що на момент їх здійснення не визнавались 

такими, що було обумовлено особливою підвищеною суспільною небезпекою 

вказаних діянь для усієї світової спільноти, безпеки і суверенітету держав [258, 

с. 53-57]. Із даного принципу випливає правило: немає покарання без вказівки 

на те в законі, тобто особа, визнана винною по міжнародному кримінальному 

праву, може понести лише те покарання, яке вказано в системі норм 

міжнародного кримінального права. Таким чином, недопустимою є практика 

призначення і застосування відносно відповідної особи покарання по суті 

більш строгого, ніж покарання, яке передбачалось на момент здійснення 

міжнародного злочину.  

Проте, реалізація цього принципу утруднюється фактичною відсутністю 

у міжнародних нормативно-правових актах конкретних видів відповідальності 

за здійснення міжнародних злочинів чи злочинів міжнародного характеру. 

Виключенням являється ст. 77 Римського статуту, де позначені самі загальні 

види покарання, які можуть бути застосовані при здійсненні правосуддя. В 

усіх інших випадках норми міжнародного кримінального права 

застосовуються із зверненням до норм внутрішньодержавного кримінального 

права. При призначенні покарання суд не може застосувати до особи більш 

строге покарання, ніж те, яке було на момент здійснення злочину. Необхідно 

також враховувати принцип Нюрнберзького трибуналу, згідно якого при 

відсутності у внутрішньому праві покарання за дії, що визнаються злочинами 

по міжнародному праву, особа не звільняється від відповідальності по 

міжнародному праву. 

Принцип «немає злочину без вказівки на те у законі» характеризує 

відсутність зворотної сили, тобто особа не може бути притягнута до 
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кримінальної відповідальності по закону, що вступив у силу після здійснення 

злочинного діяння. Проте, якщо новий закон «більш сприятливий» для 

винного, то він може бути застосований при розгляді у справі, якщо остаточне 

рішення ще не було ухвалено; або у відповідності з ч. 2 ст. 11 Римського 

статуту державою-учасницею не буде зроблено заява про застосування 

положень Статуту щодо відносин, які виникли до вступу даного документу в 

юридичну силу для цієї держави. 

Принцип nullum poena sine lege – немає покарання без вказівки на те в 

законі – вказує на те, що особа, яку визнано винуватою згідно норм 

транснаціонального кримінального права, може бути піддана покаранню 

відповідно до закону. 

Характерним для транснаціонального кримінального права являється 

принцип індивідуальної кримінальної відповідальності, який означає, що 

міжнародну кримінальну відповідальність несуть тільки фізичні особи і тільки 

індивідуально. Слід відмітити, що цей принцип має велике значення при 

вирішенні спору щодо суб’єктів міжнародного кримінального права, коло 

яких до цього часу, на думку вчених, остаточно не визначено (мова йде про 

кримінальну відповідальність юридичних осіб та держави) [150].  

Принцип індивідуальної відповідальності по міжнародному 

кримінальному праву з’явився у практиці міжнародного кримінального права 

після Нюрнберзького процесу, прийшовши на зміну існуючій до цього теорії 

Бріана і Келлога, відповідно до якої відповідальність у системі міжнародного 

кримінального права несли тільки суверенні держави і, як правило, за 

здійснення агресії, що визнавалось основним видом міжнародного злочину. Як 

відмічає Г. Верле: першим кроком до встановлення індивідуальної 

кримінальної відповідальності по міжнародному праву був Версальський 

мирний договір від 28 червня 1919 р., ст. 227(1), в якому зазначалось: «Союзні 

і держави, що об’єдналися, пред’являють Вільгельму II Гогенцоллерну, 

колишньому Германському Імператору, публічне обвинувачення у вищій 

зневазі міжнародної моралі і священної сили договорів» [35, с. 5]. Зазначимо, 
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що ідея індивідуальної кримінальної відповідальності, сформульована у 

Версальському договорі, не буда здійснена, міжнародний трибунал не був 

створений. Колишній німецький кайзер отримав політичний притулок у 

Нідерландах і не був відданий кримінальному правосуддю. 

Успішне прийняття і вступ в силу, не дивлячись на активний супротив 

деяких держав, Римського Статуту, означає не просто остаточне утвердження 

Нюрнберзького принципу індивідуальної відповідальності фізичних осіб за 

здійснення міжнародних злочинів, але також доповнення його міжнародно-

правовим звичаєм, згідно якого злочинні дії однієї сторони ніколи не можуть 

служити виправданням і тим більше підставою для звільнення від 

відповідальності іншої. Без цього положення нормальне функціонування будь-

якого органу міжнародної юстиції залежало б від постійних взаємних 

обвинувачень сторін спору. У сучасному міжнародному кримінальному праві 

даний принцип найбільш чітко був сформульований у ч. 1 ст. 25 Римського 

статуту, згідно якої до відповідальності можуть бути притягнені виключно 

фізичні особи. При цьому необхідно враховувати, що до такої відповідальності 

може бути притягнута лише особа, яка вже досягнула 18-річного віку. Цей 

принцип поширюється на злочинні діяння, що підлягають кваліфікації як 

міжнародний злочин, якщо особа, яка притягується до такої відповідальності, 

– безпосередній виконавець або являється співучасником такого злочину, 

рівно як якщо здійснено посягання на здійснення такого злочину. Не 

заперечуючи міжнародної індивідуальної кримінальної відповідальності, 

Римський статут передбачає інститут співучасті та інститут безпосереднього 

завдання шкоди (ст. 25), що передбачає покарання залежно від характеру його 

участі у здійсненому злочині. 

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності, як зазначає 

С.С. Андрейченко, розглядається «як гарантія правопорядку, законності, 

справедливості і юридичний спосіб захисту громадських та індивідуальних 

інтересів» [366, с. 200] й виявляється у тому, що кожна особа, у протиправних 

діях якої присутній склад злочину, повинна нести кримінальну 
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відповідальність. Цей принцип може мати ефект лише при умові 

обов’язковості його застосування за кожне вчинене правопорушення. 

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності, обґрунтований у 

працях видатного просвітника Ш.-Л. Монтеск’є [256], а також про 

неминучість покарання писав відомий італійський кримінолог 

Ч. Беккарія [13], знайшов своє юридичне закріплення у Статуті 

Нюрнберзького трибуналу, резолюціях Генеральної Асамблеї ООН та інших 

міжнародно-правових актах. 

Принцип неприпустимості посилання на офіційне чи посадове становище 

особи з’явився після Нюрнберзького трибуналу. Його основний зміст можна 

виразити формулою: ніякий офіційний статус особи не може бути підставою 

для звільнення від кримінальної відповідальності за міжнародні злочини, 

навіть якщо ця особа – глава держави. Це означає, що норми міжнародного 

кримінального права можуть бути застосовані до всіх осіб незалежно від їх 

офіційного чи посадового становища [300, с. 300-306]. При розгляді органами 

міжнародної кримінальної юстиції справ про здійснення міжнародних 

злочинів, у тому числі й транснаціональних, посадове положення 

обвинуваченого не являється підставою для звільнення його від 

відповідальності та пом’якшення вироку. Міжнародно-правові документи, як 

й установчі акти органів міжнародної юстиції передбачають можливість 

притягнення до відповідальності за здійснення міжнародних злочинів 

посадових осіб, у тому числі глав держав, урядів; при цьому їх статус не може 

розглядатися як підстава імунітету від кримінальної юрисдикції. Національне 

законодавство держав має бути приведено у відповідність з нормами 

міжнародного кримінального права у цій частині, щоб уникнути колізій.  

Згодом основні висновки діяльності Нюрнберзького трибуналу були 

визнані на універсальному рівні – в Резолюції 95 (I) «Підтвердження 

принципів міжнародного права, що визнані Статутом Нюрнберзького 

трибуналу» 1946 р. – було підтверджено «принципи міжнародного права, 

визнання Статутом Нюрнберзького трибуналу і знайшли вираження у рішенні 
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цього трибуналу». Це свідчить на користь того, що основні висновки 

діяльності Нюрнберзького трибуналу, у тому числі положення про 

недопустимість посилання обвинуваченого на своє посадове положення як 

підставу звільнення від відповідальності, складають частину діючого 

міжнародного права [535, с. 669]. 

Пізніше розвиток і конкретизація даного нормативного припису 

відбулась із його закріпленням в установчих документах міжнародних 

трибуналів ad hoc – Міжнародного трибуналу для судового переслідування 

осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного 

права, здійснені на території колишньої Югославії з 1991 р., МТКЮ (1993) і 

Міжнародного трибуналу по Руанді, МТР, (1994), створених на основі 

резолюцій Ради Безпеки ООН (ст. 7 Статуту МТКЮ, ст. 6 Статуту МТР), а 

також Спеціального суду по С’єрра-Ліоне, заснованого у 2002 р. на основі 

двосторонньої угоди між ООН і урядом С’єрра-Ліоне (ст. 6 Статуту Суду).  

У тексті Римського статуту Міжнародного кримінального суду вказано: 

«1. Чинний Статут застосовується у рівній мірі до всіх осіб без розбору на 

основі посадового положення. Зокрема, посадове положення як глави держави 

чи уряду ні в якому випадку не звільняє особу від кримінальної 

відповідальності згідно цього Статуту і не являється само по собі підставою 

для пом’якшення вироку. 2. Імунітети чи спеціальні процесуальні норми, які 

можуть бути пов’язані з посадовим положенням особи, будь-то згідно 

національному чи міжнародному праву, не повинні чинити перепони 

здійсненню Судом його юрисдикції відносно такої особи» (ст. 27 Статуту). 

Принцип неприпустимості посилання на офіційне чи посадове становище 

особи закріплений у Проекті Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства 

від 1 січня 1995 р. (ст. 7) [324], підготовленого Комісією міжнародного права 

ООН, де передбачено, що «офіційний статус особи, яка здійснює злочин проти 

миру і безпеки людства, навіть якщо вона діяла як глава держава чи уряду, не 

звільняє його від кримінальної відповідальності й не являється обставиною, 

що пом’якшує покарання». Всі установчі акти органів міжнародної 
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кримінальної юстиції, інші міжнародно-правові документи передбачають 

можливість притягнення до відповідальності за здійснення міжнародних 

злочинів посадових осіб, у тому числі глав держав, урядів; при цьому їх статус 

не може розглядатися як підстава імунітету від кримінальної юрисдикції.  

Як зазначається у статті «Принцип комплементарності у міжнародному 

кримінальному праві», цей принцип розглядається «як основа здійснення 

юрисдикції органами правосуддя – новий вид взаємин національної та 

міжнародної юрисдикцій» [302, с. 163]. Принцип комплементарності 

передбачає добровільне визнання можливості обмеження суверенітету 

незалежної держави (у випадках, передбачених положеннями про 

прийнятність), що являється особливим проявом державної правової 

свідомості. Відповідно до принципу комплементарності, як пише Г. Верле, 

«міжнародна юрисдикція не заміщає національну юрисдикцію, навіть 

відносно «ключових» злочинів, а просто доповнює її. Національна 

юрисдикція, як правило, має перевагу, крім випадків, коли держава не бажає 

чи не здатна вести розслідування чи порушувати кримінальне переслідування 

належним чином» [35, с. 113]. Пріоритетна роль у кримінальному 

переслідуванні осіб, що здійснили міжнародні злочини, у тому числі й 

транснаціональні, належить внутрішньодержавним судовим органам. Щодо 

ролі Міжнародного кримінального суду в цих відносинах, то, як слушно 

відмічає Н.В. Дрьоміна-Волок, Римський статут «не дає оцінки чи 

характеристики ніякій національній системі кримінального переслідування як 

такій. Тому Суд буде залишатися нейтральним у своїй взаємодії з державами» 

[81, с. 185].  

Принцип універсальної кримінальної юрисдикції стосовно 

транснаціональних злочинів закріплений у ст. 15 Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. [305]. У випадках, 

передбачених національним законодавством, юрисдикція держави 

поширюється на громадян даної держави і тоді, коли вони знаходяться на 

іноземній території, але здійснюватися ця юрисдикція може тільки на 
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території своєї держави, якщо інше не передбачено міжнародною угодою. У 

випадках існування конкуруючих юрисдикцій питання про застосування 

юрисдикції тієї чи іншої держави може вирішуватися й на підставі 

міжнародно-правових звичаїв.  

У випадках, коли транснаціональний злочин вчинено на території 

конкретної держави, юрисдикція цієї держави відносно такого злочину 

встановлюється за загальним правилом. Конвенція ООН 2000 р. передбачає 

випадки можливого встановлення кримінальної юрисдикції держави стосовно 

транснаціональних злочинів, проте обов’язковою умовою являється 

дотримання суверенітету іншої держави. До таких відносяться випадки, коли: 

злочин здійснено проти громадянина цієї держави; злочин здійснено 

громадянином цієї держави або особою без громадянства, яка зазвичай 

проживає на її території; злочин здійснено за межами його території з метою 

здійснення злочину на його території.  

Крім того, юрисдикція держави може поширюватися стосовно 

транснаціональних злочинів, коли особа, підозрювана у здійсненні злочину, 

знаходиться на її території, і вона не видає її. Якщо держава-учасниця, що 

здійснює свою юрисдикцію, отримує повідомлення чи іншим чином 

дізнається про те, що одна чи кілька інших держав-учасниць здійснюють 

розслідування, кримінальне переслідування чи судовий розгляд у зв’язку з тим 

же діянням, компетентні органи цих держав-учасниць проводять консультації 

між собою з метою координації своїх дій. Видача особи, причетної до 

здійснення тяжкого чи особливо тяжкого злочину транснаціональною 

організованою групою і знаходиться на території держави, здійснюється на 

підставі відповідного запиту при умові, що діяння у зв’язку з яким запитується 

видача, являється кримінально карним згідно внутрішнього законодавства як 

запитуваної так і держави, що запитує. Запити про правову допомогу і 

матеріали до них повинні направлятися разом із засвідченим (завіреним) 

перекладом на іншу мову. 

За правилами екстрадиції, якщо держава, на території якої знаходиться 
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особа, підозрювана у скоєнні злочину, не видає його на тій підставі, що вона 

являється його громадянином, вона зобов’язана на прохання запитуючої 

видачу держави передати справу компетентним органам для здійснення 

кримінального переслідування. Зацікавлені держави у таких випадках 

співробітничають одна з одною по процесуальним питанням і питання 

доказування для забезпечення ефективності кримінального судочинства. У 

виконанні прохання про видачу не може бути відмовлено на підставі, що 

злочин вважається також пов’язаний з податковими питаннями.  

Щодо принципу універсальної юрисдикції слід врахувати одне 

застереження: він не застосовується відносно одного виду міжнародного 

злочину – агресії. Притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності 

фізичної особи повинно передувати постановлення Ради Безпеки ООН факту 

агресії однієї держави проти іншої. Суд спочатку повинен вирішити питання 

визначення агресії однієї держави проти іншої, а лише потім притягувати 

фізичну особу в якості винної. Звичайно, ні один національний суд не може 

звинуватити в агресії іншу державу. Інше питання, чи може зробити це 

міжнародний суд? На сьогодні це питання залишається відкритим, адже 

Міжнародний кримінальний суд заснований як орган перед яким несуть 

міжнародну кримінальну відповідальність фізичні особи, а не суб’єкти 

міжнародного права.  

Згідно Конвенції ООН 2000 р. принцип міжнародного співробітництва 

зобов’язує держави співробітничати одна з одною у справі більш ефективного 

попередження транснаціональної організованої злочинності та боротьби з нею 

(ст. 1). Ідея міжнародного співробітництва незалежно від розходжень у 

політичному, економічному і соціальному порядку у різних сферах 

міжнародних відносин являється основоположною у системі норм і 

міжнародного кримінального права. Держави мають можливість самостійно 

визначати конкретні форми й обсяги співробітництва, що обумовлюється 

їхніми потребами і матеріальними ресурсами, внутрішнім законодавством і 

прийнятими на себе міжнародними зобов’язаннями. У Конвенції форми 
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співробітництва конкретизовані, наголос робиться на відносинах видачі 

злочинів (ст. 16), передачі засуджених осіб (ст. 17), взаємної правової 

допомоги (ст. 18), спільних розслідувань (ст. 19), передачі кримінального 

провадження (ст. 21), захисту свідків (ст. 24) та потерпілих осіб (ст. 25), а 

також на розширення співробітництва з правоохоронними органами (ст. 26, 

27).  

Ще одним принципом міжнародного кримінального права являється 

принцип незастосування строків давності відносно міжнародних 

кримінальних злочинів. Важливість цього принципу стосовно 

транснаціональних кримінальних злочинів полягає у тому, що до цієї групи 

належать особливо небезпечні злочини (тероризм, захоплення заручників, 

піратство, корупція, торгівля людьми, фальшування грошей тощо), відносно 

яких неможливо внаслідок даної обставини застосувати строки давності. 

Щодо принципу незастосування строків давності також існує 

застереження. Цей принцип вперше був проголошений в Конвенції про не 

застосування строку давності до воєнних злочинів і злочинів проти людства 

від 26 листопада 1968 р. [183] і має значення тільки для зазначених у Конвенції 

категорії злочинів з огляду на їх особливу небезпеку для всієї світової 

спільноти [202, с. 94]. Стаття 19 Римського статуту встановлює, що цей 

принцип діє тільки відносно злочинів, що підпадають під юрисдикцію Суду, 

визначених у ст. 5 і обмежених самими серйозними злочинами, що 

викликають стурбованість всієї світової спільноти. 

Слід звернути увагу й на такий принцип міжнародного кримінального 

права як принцип вини, який полягає у тому, що особа підлягає кримінальній 

відповідальності у тому випадку, якщо ознаки, що характеризують об’єктивну 

сторону злочину підтверджують, що злочин здійснений умисно і свідомо. Цей 

принцип прямо прописаний у Римському статуті (ст. 30), закріплений у 

національних кримінальних законах та його застосування являється 

загальносвітовою практикою. Щодо транснаціональних злочинів, які 

являються за своєю сутністю умисними злочинами і таким чином 



 184 

співвідносяться із міжнародними злочинами, маючи схожу з ними сутність, то 

на них також поширюється принцип вини. 

Серед спеціальних принципів транснаціонального кримінального права 

слід виділити групу базових принципів превентивного характеру:  

- узгодження і укріплення міжнародного співробітництва у сфері 

попередження злочинності і кримінального правосуддя;  

- дотримання діючих міжнародних договорів і принципів міжнародного 

права, виражених в Статуті ООН та в інших відповідних міжнародним 

документах;  

- активізація боротьби проти міжнародної злочинності шляхом дотримання і 

укріплення правопорядку і законності в міжнародних відносинах;  

- доповнення і подальший розвиток міжнародного кримінального права;  

- реформування національного законодавства для забезпечення його 

відповідності вимогам міжнародного кримінального права, а також для 

забезпечення ефективного і оперативного реагування на нові злочини не 

тільки кримінально-правовими санкціями, але й з допомогою інших заходів;  

- проведення відповідного інформування населення держав-членів про 

проблему міжнародної злочинності;  

- попередження віктимізації, а також захист, надання допомоги і виплата 

компенсацій жертвам;  

- прогресивна раціоналізація і гуманізація кримінального законодавства і 

процедур введення альтернативних підходів до винесення вироків і 

покарань при дотриманні соціальної справедливості;  

- дотримання на всіх стадіях процесу прав людини і забезпечення рівності і 

справедливості; 

- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, у тому числі 

шляхом розробки і ратифікації нових міжнародних договорів у сфері 

попередження злочинності; 

- координація міжнародного співробітництва у сфері попередження 

злочинності і кримінального правосуддя; 
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- підготовка кадрів і підвищення кваліфікації персоналу, задіяного в різних 

сферах попередження злочинності і кримінального правосуддя. 

Беручи до уваги комплексний характер міжнародного кримінального 

права, до групи принципів транснаціонального кримінального права слід 

віднести спеціальні принципи кримінально-процесуального (наприклад, 

принцип змагальності сторін) і кримінально-виконавчого законодавств 

держав. Й на завершення слід відмітити важливість саме системного підходу 

при визначенні принципів міжнародного кримінального права, так як всі 

категорії принципів (як основні принципи міжнародного права, загальні 

принципи права, так й спеціальні принципи міжнародного кримінального 

права й внутрішньодержавні принципи кримінального права) знаходяться у 

взаємозв’язку і взаємозалежності. Так, принципи міжнародного 

кримінального права в більшості своїй спочатку формуються на базі найбільш 

прогресивних національних правових систем, далі сприймаються й 

розвиваються міжнародним правом у процесі здійснення міжнародного 

правосуддя, а згодом знову впроваджуються в національні правові системи 

держав у ще більш прогресивних формах. Визнаються та застосовуються у 

транснаціональному кримінальному праві й інші принципи міжнародного 

кримінального права, серед них: принцип ne bis in idem (заборона повторного 

притягнення до відповідальності особи за здійснення одного й того ж злочину 

по міжнародному кримінальному праву), кожна особа, звинувачена у 

міжнародному злочині чи злочині міжнародного характеру, має право на 

справедливий розгляд своєї справи в суді; здійснення правосуддя тільки 

судом; гласність судового розгляду та право на захист; рівність осіб перед 

кримінальним законом і судом; принципи дії кримінального закону у часі та 

просторі (територіальний принцип дії міжнародного кримінального права 

тощо). Загальносвітовою практикою національних кримінальних законодавств 

передбачається неможливість застосування зворотної сили кримінального 

закону. 

Таким чином, формування й функціонування принципів 
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транснаціонального кримінального права, що має фундаментальне значення 

для його застосування, відбувається на основі основоположних принципів 

міжнародного права та його галузі – міжнародного кримінального права. 

Разом з тим для транснаціонального кримінального права характерна власна 

система принципів, зміст яких обумовлений специфікою предмета і рівнем 

(міжнародний) регульованих відносин; політичними, економічними, 

соціальними умовами життя конкретної держави і якістю/рівнем взаємодії 

суверенних держав.  

Основні групи принципів транснаціонального кримінального права 

утворюють: 1) загальні принципи, визначені у Статуті ООН, Декларації про 

принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і 

співробітництво між державами 1970 р., Загальній Декларації прав людини 

1948 р., Міжнародних пактах про права людини 1966 р., Європейській 

конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та інші; 

2) принципи міжнародного кримінального права, визначені у статутах 

міжнародних трибуналів, зокрема Римському статуті Міжнародного 

кримінального суду 1998 р., та універсальних конвенціях з міжнародного 

кримінального права; 3) спеціальні принципи, закладені у конвенціях з питань 

протидії транснаціональній злочинності; 4) принципи національного 

(внутрішньодержавного) права закладені у конституційних актах, 

кримінальних кодексах, кримінально-процесуальних кодексах та інших 

правових актах. 

 

3.2. Місце джерел транснаціонального кримінального права у системі 

джерел міжнародного кримінального права 

 

Транснаціональне кримінальне право як підгалузь міжнародного 

кримінального права володіє системою джерел, що сформувалась протягом 

другої половини XX – початку XXI ст., відображає специфіку цієї сфери права 

й являється складовою частиною системи джерел міжнародного права, проте 
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витоки якої у джерелах міжнародного права попередніх століть. Ще на 

початку ХХ ст. професор П. Казанський, який відносив питання, пов'язані із 

джерелами, до числа самих важливих питань загального вчення про 

міжнародне право, одним з перших здійснив найбільш повний аналіз цієї 

проблематики. Цінність і велике значення джерел міжнародного права він 

вбачав у тому, що саме тут виявляється, звідки з'являється міжнародне право, 

«в які матеріали виливається міжнародне право і які існують пам'ятники, з 

яких можна з'ясувати початок міжнародного права» [135, с. 82]. Зазначене 

відноситься й до джерел транснаціонального кримінального права. 

Для з’ясування місця джерел транснаціонального кримінального права у 

системі джерел міжнародного кримінального права, звернемося до 

теоретичних засад її визначення. Система джерел права не являється 

усталеною назавжди, вона змінюється й відбиває розвиток права у цілому. 

Професор М.І. Козюбра звертає увагу на тенденції сучасного розвитку джерел 

права з позицій широкого підходу [161, с. 3-9], про «нові» види джерел права 

пише професор М.В. Буроменський [251, с. 110], професор Н.М. Пархоменко 

зазначає, що окремі положення праць вчених, що розробляли теорію джерел 

права залишаються актуальними, інші вимагають перегляду [277, с. 21-22].  

У загальнотеоретичній юриспруденції вже давно ведуться дискусії 

стосовно природи джерел права, яка багатьма вченими трактується по-

різному, в одних випадках, як ідеальні засади права, матеріальні фактори, а в 

інших – як форма об’єктивації норм права: нормативно-правові акти, 

нормативні договори та прецеденти, правові звичаї та ін. Теоретико-

концептуальний підхід до розуміння поняття джерело права з позицій 

широкого підходу та у формально-юридичному розумінні знаходимо у працях 

Ж.-Л. Бержеля [15], Н.М. Пархоменко [277, с. 9-16], М.М. Марченка [236], 

Н.М. Онищенко [266], Л.А. Луць [228, с. 44-46] та інших вчених.  

Розгорнутий аналіз джерел міжнародного права дається в дисертаційному 

дослідженні О.В. Київець [152], яка виділяє загальні принципи права як основу 

сучасного міжнародного правопорядку, міжнародний звичай як основну 
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форму закріплення універсальних міжнародних зобов’язань та міжнародний 

договір, а також некласичні джерела міжнародного права – односторонні акти 

суб’єктів міжнародного права та акти міжнародних інституцій).  

Відомий французький теоретик права Жан-Луі Бержель писав, що 

невизначеність поняття і терміну «джерело права» нерідко виникає тому, що 

цим терміном «прийнято одночасно позначати і змістовні й формальні 

джерела права». Юридичні правила, відмічає автор, «зовсім не позбавлені 

причин, та їх походження пов’язано з деякими прихованими від зовнішнього 

погляду данностями». Це й «самі різноманітні принципи: моральні, релігійні, 

філософські, політичні, соціальні, ідеологічні – ті, які управляють 

позитивними правилами, слугують їх ідеологічною основою, й ті, які сходять 

до філософії права». Це у рівній мірі й факти соціальної дійсності, й «вимоги 

ситуації», що виникають у часі, у просторі, у «сфері технічних засобів права, 

що визначають його орієнтацію і зміст». Одним словом, заключає Ж.-

Л. Бержель, це перш за все «творчі сили права», що складають його «змістовні 

(сутнісні) джерела», і називаються вони так «тому, що забезпечують норми 

матеріальною основою» [15, с. 97].  

У відповідності з діючою правовою доктриною джерело права можна 

визначити як форму закріплення загальнообов’язкових правил поведінки – 

спосіб об’єктивації норм права, при цьому даний спосіб одночасно визначає 

критерії і ступінь обов’язковості даних правових норм. Професор 

О.П. Васильченко звертає увагу на наступні основні ознаки джерела права: 

формальна визначеність, загальнообов’язковість, загальновідомість, а також 

«особливо виділяються такі їх якісні особливості, як системний та ієрархічний 

характер» [30, с. 23]. Як слушно помічається професором Д.А. Керімовим, 

системний підхід до дослідження складних динамічних цінностей, до яких 

можна віднести також систему джерел міжнародного права, «дозволяє 

виявити внутрішній механізм не тільки дії окремих його компонентів, але й їх 

взаємодії на різних рівнях», а також «відкриває можливість» виявлення 

субстанційно-змістовних частин, структур і функціонування явищ буття як 
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складних цілісних організмів [148, с. 143, 213].  

Під джерелом міжнародного права розуміємо форму вираження і 

закріплення норми міжнародного права, що базується на узгодженій волі 

суб’єктів міжнародного права. У філософсько-правовому сенсі джерелом 

міжнародного права, на думку професора Г.І. Тункіна [406, с. 75], можна 

вважати узгоджені волі двох і більше держав, включаючи й опосередковані 

волі держав, що виражаються міжурядовими організаціями. Джерело 

міжнародного права може бути розглянуте і з позицій природно-правових 

учень (О.В. Київець [153]), тобто не як форма закріплення прав та обов’язків 

(міжнародний договір, міжнародний звичай), а власне те, звідки бере початок 

міжнародне право (принципи права). У формально-юридичному сенсі під 

джерелом права розуміються різні форми, в яких знаходять своє вираження і 

усталеність норми права. Професор Н.М. Пархоменко пише: «Методологічно 

конструктивною основою дослідження проблем організації правового змісту 

актів суб’єктів правотворчості є теорія джерел права у формально-

юридичному розумінні» [276].  

Важливою являється позиція професора Л.А. Луць, яка обґрунтовує її 

наступним: поняття «система джерел права» відображає «стан 

розформалізованості правової системи за рахунок урізноманітнення зовнішніх 

форм (джерел) права, а також необхідності їх взаємоузгодження у межах 

єдиної системи нормативних регуляторів». Аналіз правових систем світу 

свідчить про значну багатоманітність зовнішніх форм (джерел) права, – 

підкреслює Л.А. Луць. Найбільш використовуваними джерелами права у 

різних правових системах, є нормативно-правовий акт, нормативно-правовий 

договір, нормативно-правовий прецедент, правовий звичай, принципи права. 

У деяких правових системах як зовнішні форми (джерела) права 

використовуються релігійні джерела, а також правова доктрина. При цьому у 

кожній національній чи міждержавній правовій системі формується 

специфічна, саме цією правовою системою витребувана система джерел права. 

Це дозволяє говорити про особливості кожної з таких систем джерел права чи 
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видові або ж типологічні їх особливості. З позицій загальної теорії права, 

система джерел права є зовнішньою формою системи права, тобто вони 

співвідносяться як форма і зміст. Система джерел права має суб’єктивний 

характер, так як її формування залежить від суб’єктів правотворення. Від 

якісної та ефективної діяльності суб’єктів правотворення залежить і 

динамічний характер системи джерел права, здатність її реагування на потреби 

суспільства, зокрема, щодо необхідності впорядкування відносин між 

суб’єктами за допомогою норм права. Відтак це свідчить про можливість 

використання системи джерел права як специфічної нормативно-правової 

організації необхідної для правового регулювання у будь-якому суспільстві» 

[228, с. 44-46]. Отже, систему джерел права можна визначити як складний 

комплекс нормативно-правових приписів, що узгоджені й взамопов’язані між 

собою, виражені у певних зовнішніх формах й являються необхідною 

нормативною основою у забезпеченні правового регулювання будь-яких 

відносин. 

Своєрідна система джерел права склалась й у міжнародному 

кримінальному праві, проте слід зазначити, що ні один із міжнародних 

документів не містить вичерпного їх переліку. Найбільш повно даний перелік 

вказаний у ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, на яку посилаються 

більшість авторів та яка широко визнається в юриспруденції в якості переліку 

джерел міжнародного права. У цій статті зазначено, що Суд застосовує: 

«а) міжнародні конвенції як загальні, так й спеціальні, що встановлюють 

правила, безперечно визнані державами, які є сторонами спору; 

b) міжнародний звичай як доказ загальної практики, визнаної в якості правової 

норми; c) загальні принципи права, визнані цивілізованими націями; d) із 

застереженням, вказаним у статті 59, судові рішення і доктрини найбільш 

кваліфікованих фахівців з публічного права різних націй в якості допоміжного 

засобу для визначення правових норм» [378]. Застереження ст. 59 стосуються 

того, що «рішення Суду є обов’язковим лише для сторін, що беруть участь у 

справі, і лише по даній справі». 
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Як зазначає О.В. Київець, «більшість вчених підтримує позицію, згідно з 

якою саме стаття 38 Статуту МС ООН визначає джерела позитивного 

міжнародного права. Багато у чому це виправдано, МС ООН є одним із шести 

головних органів ООН (ст. 7 Статуту ООН, її головним судовим органом (ст. 

92 Статуту ООН). Тому очевидно, що ті джерела, які Суд застосовує у своїй 

діяльності для вирішення міжнародних спорів відповідно до норм 

міжнародного права, є обов’язковими для всіх держав світу. З цього можна 

зробити такий висновок: стаття 38 Статуту МС ООН визначає систему джерел 

міжнародного права, які в цілому визнаються державами. Цей висновок 

застосовується до сторін Статуту, які не визнали обов’язкової юрисдикції 

Суду на підставі частини 2 статті 36 Статуту ООН або на підставі дво- або 

багатосторонніх угод» [154, с. 34].  

Авторитетною у цьому відношенні являється точка зору професора 

М. Шоу, який зазначає, що концептуальне значення пункту «с» статті 38 

полягає у тому, що у ситуації, коли Міжнародний Суд ООН не може 

скористатися необхідним договором або звичаєм через їх відсутність, він може 

застосовувати загальні принципи права. Безперечно, що термін «цивілізовані 

нації», внесений у текст Статуту за пропозицією американського Е. Рута у 

1920 р. й збережений у 1945 р. як реакція на нацизм, є застарілим, з огляду на 

сучасне міжнародне право, яке не визнає поділу націй на цивілізовані й 

нецивілізовані. Сьогодні вважаються цивілізованими всі нації й тому, це 

застереження, як правило, розглядають як зайве [535, с. 98]. 

Розглядаючи джерела міжнародного права професор Дж. Шварценбергер 

вважає положення ст. 38 ч. 1 Статуту МС ООН базовими й визначає допоміжні 

джерела: судові рішення та доктрини [532, с. 130]. Посилаючись на 

авторитетність ст. 38 Статуту МС ООН, слід визнати, що її положення не 

відображають усю повноту та систему джерел міжнародного права у цілому, 

незалежно від того, чи є такі джерела основними, загальними, допоміжними 

чи спеціальними.  

Розгорнутий аналіз джерел міжнародного права дається професором 
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М.В. Буроменським, який також відзначає дискусійний характер переліку 

джерел у зв’язку з появою «нових» видів та підкреслює принципове значення 

визначення поняття та видів джерел для міжнародного права. 

М.В. Буроменський акцентує увагу на тому, що метою ст. 38 Статуту МС ООН 

«було не надання переліку всіх джерел МП, а визначення джерел, які Суд 

застосовує у своїй практиці», до того ж перелік джерел наведений у цій статті 

є загальновизнаним і «як такий не може бути скороченим» [251, с. 110-112]. 

Слушне зауваження робить й професор Н.А. Зелінська, яка пише, що 

перелік джерел згідно ст. 38 (1) Статуту МС ООН, являється «початковим 

орієнтиром для визначення системи джерел міжнародного кримінального 

права» [366, с. 150]. Слід додати, що такий характер мають й інші загальні 

джерела міжнародного права, зокрема основоположне значення для 

формування джерел транснаціонального кримінального права мають: Загальна 

декларація прав людини 1948 р., Міжнародний пакт про громадянські й 

політичні права 1966 р., Конвенція РЄ про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., Статут ООН та Статут МС ООН 1945 р. Усі 

вони являються частиною міжнародного права і можуть застосовуватися на 

цій підставі як загальні джерела міжнародного права.  

Цілий ряд авторитетних міжнародних актів, що не являються 

безпосередніми джерелами міжнародного кримінального права, мають до 

нього пряме відношення, визначають засади, напрямки та умови його 

розвитку. Деякі норми гуманітарного міжнародного права одночасно можуть 

бути інтерпретовані й як норми міжнародного кримінального права. Стосовно 

даної теми слід згадати положення Загальної декларації прав людини щодо 

заборони тортур, жорстоких, нелюдських чи таких що принижують гідність 

видів поводження і покарання (ст. 5), безпідставного арешту (ст. 9), заборони 

зворотної сили закону, що встановлює чи робить більш жорстким покарання 

(ст. 11). Аналогічні норми містяться у Міжнародному пакті про громадянські 

та політичні права та Європейській конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод 1950 р.  
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З плином часу характер норм міжнародного права, як і міжнародного 

права у цілому, значно змінився порівняно з 1945 р., відколи було прийнято 

Статут Міжнародного суду й сам Статут ООН. Про необхідність осучасненого 

підходу до характеристики норм міжнародного права писав ще у 60-х роках 

ХХ ст. В. Фрідман у праці «Мінлива структура міжнародного права» [480, р. 

88-95], оскільки з’явилася нова внутрішня динаміка міжнародного права, що 

привела до активного співробітництва як на світовому так й на регіональному 

рівнях, під впливом зовнішніх чинників – зміною геополітичних реалій. У наш 

час зміст ст. 38, який майже дослівно повторює аналогічну норму Статуту 

Постійної палати Міжнародного правосуддя від 16 грудня 1920 р., створеної 

після Першої світової війни Лігою Націй, піддається обґрунтованій критиці як 

застарілий й такий, що не відповідає вимогам сьогодення. Положення цієї 

норми зазвичай сприймається як таке, що встановлює перелік джерел 

міжнародного права, який, однак з огляду на специфіку міжнародного права й 

процесу створення його норм при відсутності визнаного всіма суб’єктами 

міжнародного права будь-якого правового акту, що встановив би перелік цих 

джерел та їх визначення, вважають відправною точкою при розгляді питання 

щодо джерел міжнародного кримінального права. 

У формуванні системи джерел транснаціонального кримінального права 

фундаментальне значення мають джерела міжнародного кримінального права 

[307]. При визначенні джерел міжнародного кримінального права у 

матеріальному сенсі слід розглядати безпосередньо суспільні відносини, що 

складають предмет міжнародного кримінального права та породжують ті чи 

інші норми міжнародного кримінального права; у формально-юридичному 

сенсі – це акти як інструмент об’єктивізації кримінально-правових норм. У 

працях вчених відмічається, що будучи частиною міжнародного 

правопорядку, міжнародне кримінальне право виникає із тих же джерел права, 

що й міжнародне право (Г. Верле, А. Кассезе, І. Лукашук) [35, с. 4, 14; 217, 

с. 421; 470]. Ці джерела включають міжнародні договори, міжнародне 

звичаєве право і загальні принципи права, визнані основними правовими 



 194 

системами світу. І.І. Лукашук і А.В. Наумов визначають головними 

джерелами міжнародного кримінального права міжнародний договір, 

міжнародний звичай і рішення міжнародних організацій [222, с. 14-15]. 

Зустрічається точка зору, згідно якої джерелами міжнародного кримінального 

права слід визнавати допоміжні норми національного кримінального і рішення 

внутрішніх державних судів, які «спрямовані на переслідування і покарання за 

вчинення міжнародних злочинів чи злочинів міжнародного характеру» [242, 

с. 25]. Стаття 53 Віденської конвенції про право міжнародних договорів (1969) 

«Норми jus cogens» підтверджує наявність догматичних норм jus cogens, які 

відносяться до загального міжнародного права і визнання та прийняті 

міжнародною спільнотою в цілому. Ці дві характеристики відображаються у 

формуванні двох базових концепцій сучасного міжнародного правопорядку – 

норм jus cogens та зобов’язань erga omnes. Характерною ознакою норм jus 

cogens та зобов’язань erga omnes є визнання міжнародним співтовариством і 

недопустимість відхилення від перших. Комісія міжнародного права ООН 

відзначила, що концепція імперативних норм загального міжнародного права 

підтверджується міжнародною практикою, рішеннями міжнародних та 

національних судів, а також доктриною [489]. Своєрідним різновидом 

імперативних норм міжнародного кримінального права являються статути 

міжнародних організацій. Проте, як підкреслює В.П. Панов, «серед джерел 

головна роль належить універсальним договорам, прийнятим в рамках 

ООН» [275]. 

Професор Л.В. Іногамова-Хегай до джерел міжнародного кримінального 

права відносить: міжнародні договори, звичаєві норми права, судові 

прецеденти, рішення міжнародних організацій, загальні принципи права та 

національні закони й беззаперечно, як й інші вчені, називає основним 

джерелом – міжнародні договори (конвенції, статути, угоди, декларації, акти 

тощо) [133, с. 417-428]. До витоків формування міжнародного кримінального 

права, зазначає Л.В. Іногамова-Хегай, слід віднести одні з перших 

міжнародних договорів, які передбачали питання боротьби зі злочинністю: 
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Лондонський договір про боротьбу з работоргівлею 1841 р., Санкт-

Петербурзьку декларацію про скасування застосування вибухових та 

запалювальних куль 1868 р., Міжнародну конвенцію з охорони підводних 

телеграфних кабелів 1884 р., Брюсельський генеральний акт про боротьбу з 

работоргівлею 1890 р., Женевську конвенцію для поліпшення долі поранених 

і хворих у діючих арміях 1906 р., тринадцять Гаазьких конвенцій про закони і 

звичаї війни 1907 р. тощо. 

Вплив на формування джерел транснаціонального кримінального права 

здійснили гуманітарні конвенції, ухвалені Дипломатичною конференцією у 

Женеві у 1949 р. й відкриті для підписання 12 серпня 1949 р. Федеральною 

Радою Швейцарії (Женевські конвенції). Це були конвенції: 1) Про 

покращення участі поранених і хворих у діючих арміях (замінила Женевську 

конвенцію 1929 р.), 2) Про покращення участі поранених, хворих і осіб, що 

зазнали корабельну аварію із складу збройних сил на морі (замінила 10 Гаазьку 

конвенцію 1907 р.), 3) Про поводження з військовополоненими (замінила 

Женевську конвенцію 1929 р.) і 4) Про захист цивільного населення під час 

війни (новий документ). Заради зручності їх позначають Конвенція I, 

Конвенція II, Конвенція III, Конвенція IV. Вони ратифіковані більше ніж 200 

державами, тобто визнані переважною світовою спільнотою. Норми цих 

конвенцій мають загальне застосування, виражені у чіткій формі вони набули 

загальнообов’язкового характеру норм міжнародного права. 

Протягом ХХ ст. значно зросла активність держав (не дивлячись на 

розбіжності політичного характеру) по укладанню багатосторонніх угод, що 

спрямовані на регламентацію міжнародного співробітництва у протидії 

злочинам, що можуть бути віднесені до транснаціональних. Були ухвалені: 

Паризька конвенція про боротьбу з поширенням порнографічних видань 

1910 р., Конвенція по опіуму (підписана в Гаазі 23 січня 1912 р. – перша 

конвенція стосовно наркотиків); Міжнародна конвенція про припинення обігу 

порнографічних видань і торгівлі ними 1923 р.; Угода про боротьбу з 

виготовленням, внутрішньою торгівлею і вживанням опіуму 1925 р., 
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Конвенція стосовно рабства 1926 р., Міжнародна конвенція по боротьбі з 

підробкою грошових знаків 1929 р., Конвенція стосовно примусової чи 

обов’язкової праці 1930 р., Конвенція про обмеження виробництва і про 

регламентацію розподілу наркотичних засобів 1931 р., Міжнародна конвенція 

про боротьбу з торгівлею повнолітніх жінок 1933 р., Конвенція про боротьбу 

з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 1949 р, 

Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р., Конвенція про заходи, 

спрямовані на заборону і попередження незаконного ввезення, вивезення і 

передачі права власності на культурні цінності 1970 р. та інші. 

Велике значення для формування джерел транснаціонального 

кримінального права мають статути міжнародних кримінальних трибуналів, 

серед яких слід виділити статути Нюрнберзького та Токійського трибуналів, 

що безпосередньо сприяли становленню принципів сучасного міжнародного 

кримінального права. Професор І.І. Лукашук зазначає, що «унікальним 

джерелом міжнародного кримінального права являються ухвалені Радою 

Безпеки ООН статути міжнародних кримінальних трибуналів для колишньої 

Югославії і Руанди» [216, с. 422], мовчазне визнання державами яких можна 

розглядати як легалізацію. У цих статутах сформульовані важливі норми й 

загальні принципи міжнародного кримінального права.  

У Римському статуті Міжнародного кримінального суду, ухваленому 17 

липня 1998 р. [345], у ст. 21 «Застосовне право» зазначено, що Суд застосовує: 

«а) по-перше, названий Статут, Елементи злочинів і свої Правила процедури і 

доказування; b) по-друге, у відповідних випадках, застосовні міжнародні 

договори, принципи і норми міжнародного права, включаючи загальновизнані 

принципи міжнародного права збройних конфліктів; c) якщо це неможливо, 

Суд застосовує загальні принципи права, взяті ним з національних законів 

правових систем світу, включаючи, відповідно, національні закони держав, які 

при звичайних обставинах здійснювали б юрисдикцію відносно даного 

злочину, при умові, що ці принципи не являються несумісними з названим 

Статутом і з міжнародним правом і міжнародно визнаними нормами і 
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стандартами». На сьогоднішній день Статут МКС, відмічає Г. Верле, 

«являється центральним документом міжнародного кримінального права. Він 

заклав правову основу Міжнародного кримінального суду і встановив для 

нього новий тип процесуального права. Статут МКС також став важливим 

етапом у розвитку матеріального міжнародного кримінального права» [35, 

с. 33].  

Сказане повною мірою відноситься й до джерел транснаціонального 

кримінального права й випливає із тлумачення джерела права у широкому 

розумінні. З позицій широкого підходу характеризуючи систему джерел 

транснаціонального кримінального права слід виходити з того, що 

«міжнародна нормативна система як сукупність суб’єктів та інститутів 

сучасного міжнародного права носить цілісний характер» [137, с. 62]. Щодо 

формально-юридичного підходу, то слід зазначити, що система джерел 

транснаціонального кримінального права не повністю збігається з системою 

джерел міжнародного права й має свої особливості, які полягають, як зазначає 

І.І. Лукашук, «у характері взаємодії цих джерел» [216, с. 421]. 

Норми транснаціонального кримінального права, як й інші юридичні 

норми, завжди існують у певній формі й зафіксовані у правовому джерелі. 

Формування джерел транснаціонального кримінального права відбувалось під 

впливом кількох чинників [312, с. 89]. По-перше, цей процес обумовлений 

розвитком суспільних відносин, серед яких мають місце й такі негативні 

явища як транснаціональна організована злочинність (тероризм, піратство, 

розповсюдження наркотичних і психотропних речовин, торгівля людьми, 

кіберзлочини, екоцид тощо). По-друге, на цей процес суттєво вплинув 

прогресивний розвиток міжнародного права. Не останню роль у цьому процесі 

відіграла Організація Об’єднаних Націй, яка наділена великими 

можливостями як для формування норм міжнародного права, так й для його 

реалізації. Спеціальні комітети, створені в рамках Генеральною Асамблеєю 

ООН розробляють проекти міжнародних конвенцій, які в подальшому 

приймаються резолюціями ГА ООН й пропонуються для ратифікації і 
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приєднання державам-членам. Подібним шляхом, зокрема, були прийняті 

конвенції про боротьбу с тероризмом, конвенції, що стосуються протидії 

міжнародній злочинності тощо. У наш час нормативна база ООН представляє 

собою цілісну систему універсальних міжнародно-правових актів, що 

дозволяє деяким вченим, у тому числі й зарубіжним, говорити про нову галузь 

права – «право ООН» [437, с. 10; 530]. Беручи до уваги різні точки зору з цього 

приводу, необхідно відмітити певну умовність терміну «право ООН», яка 

полягає у тому, що не кожен його елемент володіє якістю правової норми. 

Виходячи з аксіоми, що джерелом міжнародного кримінального права 

можуть бути тільки міжнародно-правові норми імперативного характеру, 

зазначимо, що основним критерієм для визнання джерела транснаціонального 

права є його обов’язковість для правозастосування. Джерела 

транснаціонального кримінального права повинні відповідати певним 

вимогам: мати обов’язковий, а не рекомендаційний характер, що становить 

головну якість джерела; мати загальний характер; бути формально 

визначеним; мати чинність згідно порядку набрання юридичної сили 

конкретним актом.  

Головним завданням спільних для всіх держав міжнародних норм, що 

мають кримінально-правовий зміст, повинно бути усунення конфліктів 

(протиріч) кримінальних законів різних держав. Ці норми: а) повинні 

міститися в міжнародних угодах відносно кримінально-правової охорони і 

міжнародного правопорядку і в першу чергу миру і безпеки людства; 

б) являються договірними і створюють для держав, що вступають у договір 

держав міжнародно-правові зобов’язання видати відповідний кримінальний 

закон чи безпосередньо застосовувати їх у національному законодавстві 

(завдяки виконанню таких зобов’язань виникає однакове по змісту право в 

різних державах) [380, с. 93-94]. Проте це не значить, що всі держави повинні 

мати однакові закони. Навпаки, врахування національних особливостей є 

необхідним. Слід лише прагнути до уніфікації законодавства. 

Отже, джерела транснаціонального кримінального права сформувалися у 
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процесі розвитку суспільних відносин й системи міжнародного права, 

побудовані на нормах та принципах міжнародного кримінального права й 

можуть бути розглянутими з позицій широкого підходу та у власне юридично-

формальному значенні. Транснаціональне кримінальне право володіє власною 

системою джерел, витоки якої у джерелах міжнародного права, чільне місце 

серед яких посідає стаття 38 Статуту Міжнародного суду ООН.  

Система джерел транснаціонального кримінального права являється 

складовою системи джерел міжнародного права, що становить основу 

міжнародного кримінального права, норми якого взаємопов’язані, й є 

визначальними щодо норм транснаціонального кримінального права. 

 

3.3. Система джерел транснаціонального кримінального прав та 

принципи її побудови  

 

Комплексний характер транснаціонального кримінального права 

обумовлює також комплексний характер джерел. Велика кількість 

міжнародно-правових джерел, поєднуючись із національно-правовими 

джерелами, утворюють єдиний правовий комплекс транснаціонального 

кримінального права, який характеризується спільністю предмета 

регулювання. 

Характеризуючи систему джерел транснаціонального кримінального 

права постає питання про ієрархію джерел міжнародного права. Основою 

міжнародного правопорядку і свого роду конституцією міжнародної спільноти 

визнається Статут ООН і пов’язані з ним імперативні норми (jus cogens), на 

яких базується особлива категорія міжнародних зобов’язань – універсальні 

зобов’язання чи зобов’язання «між усіма» (erga omnes) (ст. 53 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.). Як пише І.І. Лукашук, 

«тільки на такій основі міжнародне право здатне набути системоутворюючої 

властивості і стати єдиною й порівняно стрункою системою» [214, с. 182].  

На високе положення Статуту ООН звертає увагу В.Н. Денисов: 
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«принциповою особливістю Статуту ООН, який визначив цілі, принципи і 

структуру Організації, являється те, що, на відміну від Статуту Ліги Націй і 

багатьох інших важливих міжнародних документів, в яких містяться 

посилання на державу і уряд як зацікавлені сторони, він прийнятий від імені 

«Народів Об’єднаних Націй», являючись таким чином вираженням волі 

народів світу, й за своїм значенням і змістом може розглядатися в якості 

Конституції міжнародної спільноти. Такий високий статус Статуту ООН 

випливає, зокрема, із ст. 103, згідно якої «у тому випадку, коли зобов’язання 

членів Організації по чинному Статуту виявляться у протиріччі з їх 

зобов’язаннями по якійсь іншій міжнародній угоді, переважну силу мають 

зобов’язання по чинному Статуту» [378]. Тому, з точки зору міжнародного 

права, Статут ООН являється не звичайним міжнародним договором, а таким, 

що має особливу природу, і в силу цього володіє вищою юридичною силою. 

Це верховенство Статуту ООН у міжнародному правопорядку, чи ще точніше 

верховенство права ООН, визначається не тільки характером зобов’язань у 

ньому членів Організації в ієрархії позитивних норм міжнародного права, але 

й його особливим моральним і політичним значенням. Воно полягає у тому, 

що у цілях і основних принципах Статуту ООН містяться найбільш важливі 

загальнолюдські цінності, що представляють собою досягнутий людством 

рівень цивілізації, відступ від якого був би рівносильним його знищенню» [68, 

с. 441-443].  

Проте характерною рисою джерел міжнародного права на сучасному 

етапі залишається їх нечітко виражена ієрархічна залежність. Як зазначає 

О.М. Трикоз, «по-перше, специфіка міжнародного права як права координації, 

що здійснює регулятивний вплив по горизонталі стосовно суверенних 

утворень-держав, корінним чином відрізняється від внутрішньодержавного 

права, яке як право ієрархічне (владне) діє стосовно своїх суб’єктів – фізичним 

і юридичним особам – по вертикалі, зверху вниз. По-друге, міжнародно-

правові норми до цього часу не зведені в єдиний документ, а їх джерельна база 

доволі еклектична і практично позбавлена ієрархічної структури» [399]. 
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Відмітимо, що не всі норми міжнародного права мають однакову юридичну 

силу, так як серед них виділяються імперативні норми (jus cogens), що можуть 

мати як договірне так й звичайне походження, норми Статуту ООН, норми 

інших міжнародних договорів, звичаєво-правові норми, диспозитивні норми 

тощо. Важливе правило закріплено у ст. 103 Статуту ООН, яке по суті означає 

право переважного застосування положень Статуту стосовно інших норм 

міжнародного права й свідчить про певну ієрархічність норм, при якій 

положенням Статуту ООН надається переважне право дії. У зв’язку з цим, 

зазначимо, що певна ієрархічність все ж таки властива системі джерел 

міжнародного права, хоча й відрізняється від ієрархії норм 

внутрішньодержавного права, так як не означає тільки розбіжності у ступені 

обов’язковості норм. Імперативні норми, звичайно, займають провідне 

становище в ієрархії джерел міжнародного права.  

Універсальні джерела 

У системі джерел транснаціонального кримінального права можна 

виділити: універсальні джерела – загальні принципи права, конвенції та 

міжнародні звичаєві норми. Судові рішення та доктрини найбільш 

кваліфікованих фахівців із міжнародного публічного права (ст. 38.1 (d)) із 

застереженнями, вказаними у ст. 59 Статуту Міжнародного суду ООН, а також 

норми національного кримінального права і рішення внутрішньодержавних 

судів, направлені на переслідування й покарання за здійснення міжнародних 

злочинів чи злочинів міжнародного характеру, являються допоміжними 

джерелами. Розглянемо детальніше їхнє місце у системі джерел 

транснаціонального кримінального права. 

Щодо загальних принципів права більшість вчених одностайні щодо 

визнання міжнародного договору і міжнародного звичаю основними 

джерелами міжнародного права, проте дискусійним являється положення 

щодо поняття «загальні принципи права, що визнаються цивілізованими 

націями» (the general principles of law recognized by civilized nations). Слід 

звернути увагу на те, що загальні принципи права, про які йдеться у ст. 38 п. 
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«с» Статуту Міжнародного суду ООН, – це єдине джерело міжнародного 

права, що «має не міжнародно-правову, а загальноправову природу і 

відповідне значення» [251, с. 120]. Визнання загальних принципів джерелом 

міжнародного кримінального права не пов’язано ані з жодною правовою 

сім’єю світу, ані з системою національного права, ані з міжнародним правом; 

мова йде про загальні принципи права виходячи в позицій широкого 

праворозуміння. Загальновизнані принципи права являються основою 

існування й застосовуються у будь-якій правовій системі й правовій сім’ї. 

Використання у тексті Статуту формулювання, що поряд з міжнародним 

договором і міжнародним звичаєм Міжнародний суд застосовує також й 

«загальні принципи права, визнані цивілізованими націями» підкреслює 

незаперечну значущість цих принципів для системи міжнародного права. 

Трактування загальних принципів права не є однозначним. У вітчизняній 

літературі домінує точка зору, згідно якої будь-які вихідні (керівні) положення 

для того, щоб отримати статус принципів права, обов’язково мають бути 

закріплені в його нормах. Закріплення може відбуватися двома шляхами: 

завдяки безпосередньому формулюванню принципів права у нормах права – 

текстуальне закріплення та шляхом виведення принципів права із змісту 

нормативно-правових актів логіко-індуктивним методом – змістовне 

закріплення [162, с. 23-24]. У західній літературі загальні принципи права не 

пов’язуються виключно з текстами законодавства [15, с. 163]. Як слушно 

відмічає професор М.І. Козюбра, «за західноєвропейською традицією слід 

розрізняти природу принципів права, «включених» до текстів конституцій та 

інших нормативно-правових актів, та природу загальних принципів права, які 

можуть застосовуватися навіть за відсутності текстів» [161, с. 3-9], за влучним 

висловом Ж-Л. Бержеля: «силу і життя їм дає суддя» [15, с. 163, 166]. Загальні 

принципи права мають абстрактний характер, обґрунтовують право, 

визначають вчинки людей, логічні правила поведінки, внутрішню культуру 

права, зв’язок внутрішньо-державного права з міжнародним і навпаки. За 

визначенням М.І. Козюбри, «принципи права – це найбільш загальні і 
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стабільні вимоги, що уособлюють суспільні цінності, дозволяють відтворити 

їх при формуванні та дії права, визначаючи його характер і напрями 

подальшого розвитку» [102, с. 70].  

До загальних принципів прийнято відносити як юридичні максими – 

«закон не має зворотної сили», «ніхто не може бути суддею у власній справі», 

«має бути вислухана й інша сторона», «незнання закону не звільняє від 

відповідальності» та ін., так й принципи більш фундаментального характеру: 

принцип формальної справедливості, гуманізму, законності, рівності, 

сумлінності, принцип незловживання правом, принцип недискримінації. 

Із загальними принципами права пов’язані принципи міжнародного права 

та міжнародного кримінального права, які також мають основоположне та 

конститутивне значення для системи джерел транснаціонального 

кримінального права. Вони вказують напрям, за яким має розвиватися право, 

конкретизуються й закріплюються у правових нормах. Принципи 

міжнародного права мають загальноправову природу, вживаються у найбільш 

широкому розуміння права та, як зазначає професор М.В. Буроменський, – «це 

саме ті первинні правові смисли, на основі яких виникло й існує право, у тому 

числі й міжнародне» [251, с. 121].  

До універсальних джерел відносять принципи міжнародного 

кримінального права, на що вказує Резолюція (95/I) ГА ООН 11 грудня 1946 р., 

яка «підтвердила принципи міжнародного права, визнані Статутом 

Нюрнберзького трибуналу і такі що знайшли вираження у вироку Трибуналу» 

[330]. Нюрнберзькі принципи розглядаються ООН як загальновизнані, як такі, 

що будучи заснованими на раніше сформованих нормах міжнародного права, 

дають йому подальший розвиток. Ще раніше Гаазька конвенція про створення 

Міжнародного призового суду (ХII Гаазька конвенція) від 18 жовтня 1907 р. 

(ст. 7) уповноважила суд у випадку відсутності загальновизнаних правил 

приймати рішення відповідно до загальних принципів правосуддя і 

справедливості (the general principles of justice and equity) [46]. ХII Гаазька 

конвенція формулює ієрархію джерел через застосування загального 
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принципу права lex specialis derogate lex generali. Згідно Резолюції (95/I) ГА 

ООН 11 грудня 1946 р. Комітету по кодифікації міжнародного права було 

запропоновано включити принципи міжнародного права «в загальну 

кодифікацію злочинів проти миру і безпеки, проти людяності чи в 

міжнародний кримінальний кодекс».  

У Римському статуті МКС від 17 липня 1998 р. [345] міститься окремий 

розділ «Принципи кримінального права», проте норми-принципи 

кримінального права можна зустріти й в інших частинах цього документу. 

Зокрема у Статуті закріплено принцип справедливої кримінальної 

відповідальності, до якого входять положення про неможливість притягнення 

особи до відповідальності за одне й те ж саме правопорушення більше одного 

разу, індивідуалізації та диференціації кримінальної відповідальності, 

неможливості посилання на службове становище; принцип обґрунтованості 

кримінальної відповідальності, до якого можна віднести норми nullum crimen, 

nulla poena sine lege, відсутність зворотної дії закону, обов’язкове 

встановлення вини особи або mens rea, з’ясування осудності особи, 

незастосування строків давності тощо; принцип презумпції невинуватості, 

відповідно до якого весь тягар доказування винуватості особи покладається на 

Прокурора та інші. У Римському статуті були сформульовані загальні 

принципи кримінального права, а теорія і практика застосування 

міжнародного кримінального права напрацювала основні галузеві принципи 

міжнародного кримінального права. 

Багатьма вченими (Н. Бойстер, М.В. Буроменський, О.В. Буткевич, 

Н.А. Зелінська, В.В. Мицик, В.П. Панов та ін.) підкреслюється, що основним 

джерелом транснаціонального кримінального права являються конвенції. 

Н.А. Зелінська пише, що «основним джерелом транснаціонального 

кримінального права є міжнародно-правові угоди, спрямовані на гармонізацію 

кримінально-правової заборони, оптимізацію систем кримінального 

правосуддя, міжнародну кооперацію у застосування заходів кримінальної 

репресії і координацію організаційно-правових заходів попередження 
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злочинності й припинення злочину. У зв’язку з цим особливого значення 

набуває поняття «конвенційний злочин», тобто злочин, що охоплюється 

антикримінальним договором» [366, с. 477]. Конвенціям, що укладаються 

щодо міжнародних злочинів за загальним правом (агресія, апартеїд, геноцид, 

військові злочини та злочини проти людяності) та щодо транснаціональних 

злочинів (тероризм, піратство, наркобізнес, работоргівля, кіберзлочини, 

фальшування грошей, викрадення творів мистецтва, екоцид тощо) властивий 

універсальний характер. Вони являються багатосторонніми й можуть 

відігравати ключову роль у процесі узгодження зобов’язань та усунення 

правових прогалин у сфері міжнародного співробітництва з кримінально-

правових питань.  

Конвенції, які передбачають спеціальні умови міжнародної співпраці у 

протидії певним інтернаціоналізованим (транснаціональним) злочинам, 

називають антикримінальними (Н. Бойстер, Г. Верле, Н. Зелінська, А. Кассезе, 

С. Фейнаут). Вони чисельні й їм належить першочергова роль серед джерел 

транснаціонального кримінального права. Відзначимо, що чітку межу між 

універсальними, процедурними та антикримінальними конвенціями провести 

не можливо. В універсальних конвенціях, до яких можна віднести Конвенцію 

ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. [169], 

Конвенцію ООН проти корупції 2003 р. [168], Конвенцію ООН про боротьбу 

проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 

1988 р. [166], робиться акцент на умовах такого співробітництва, що може 

забезпечити основу для взаємної допомоги, яка випливає з інших двосторонніх 

та багатосторонніх угод про співробітництво з кримінально-правових питань 

між державами, або при відсутності таких угод. У цих трьох універсальних 

конвенціях, учасниками яких являється переважна більшість держав-членів 

ООН, міжнародне співробітництво держав-учасниць визначається як 

«договірна мета» й детально викладені його умови. Будь-яка з цих конвенцій 

являється правовою основою для взаємодії держав, має широку сферу 

застосування, виконує «функцію зближення» (Н.А. Зелінська) 
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внутрішньодержавного законодавства й сприяє усуненню прогалин у сфері 

міжнародного співробітництва з кримінально-правових питань. Разом з тим 

зазначені конвенції являються антикримінальними й у змісті яких ми 

віднайдемо норми процедурного характеру. Велику долю актикримінальних 

конвенцій складають міжнародно-правові акти, спрямовані на протидію 

конкретним транснаціональним злочинам, наприклад Конвенція ООН проти 

корупції 2003 р., Конвенція про кіберзлочинність 2001 р. та багато інших. 

Про високий рівень співробітництва у сфері протидії транснаціональній 

злочинності у європейському регіоні свідчать регіональні конвенції, 

наприклад, ухвалені Радою Європи та акти Європейського Союзу: 

Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р., Конвенція про 

передачу засуджених осіб 1983 р., Європейська конвенція про відмивання, 

виявлення, вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності 1990 р., 

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 р., Конвенція Ради Європи 

про запобігання тероризму 2005 р. та інші. У рамках Євросоюзу ухвалені 

Конвенція про захист фінансових інтересів Європейського Співтовариства 

1995 р., Конвенція про Європол (Європейське поліцейське відомство) 1995 р., 

Конвенція про взаємну правову допомогу по кримінальним справам між 

державами-членами Євросоюзу 2000 р. Окрему групу складають правові акти 

різної ваги, спрямовані на протидію тероризму, наркобізнесу, торгівлі людьми 

та іншим транснаціональним злочинам. 

Конвенції мають зобов’язальний характер у змушують держави 

поступати певним чином, з цією метою держави-учасниці вносять зміни до 

існуючих законів чи приймають нові, що іноді тягне за собою зміни у 

структурі правоохоронних органів і системи кримінального правосуддя 

(наприклад, створення антикорупційних органів). Однак, слід звернути увагу 

на особливість антикримінальних конвенцій, про що пише Н. Бойстер, адже 

прийняття договірних зобов’язань на міжнародному рівні по криміналізації 

транснаціональних правопорушень базується на певній спільності розуміння 

кримінального права, а також кримінальної політики, що, також передбачає 
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необхідний рівень розвиненості національних кримінально-правових систем. 

Це не завжди так, кримінально-правові системи можуть бути розвинені вельми 

слабко, адже «держави далеко не завжди проявляють готовність і здатність 

гармонізувати свої кримінально-правові системи з міжнародно-правовими 

стандартами, що містять чужі для них елементи» [458, с. 960]. Інші зміни норм 

національного кримінального права, що стосуються конвенційних злочинів, 

без коригування і гармонізації усієї його системи залишають ці норми у 

правовому вакуумі.  

Антикримінальні конвенції встановлюють норми, що визначають склади 

транснаціональних злочинів, юрисдикцію органів кримінальної юстиції, 

криміналізацію злочинних діянь, здійснення кримінального переслідування, а 

також регулюють співробітництво держав у сфері надання правової допомоги 

при здійсненні кримінального правосуддя. Для транснаціонального 

кримінального права важливим є те, що конвенція чітко фіксує відповідні 

норми, проте разом з тим конвенція як джерело має й свої недоліки, оскільки 

зобов’язує тільки ті держави, що беруть у ній участь, а більшість 

багатосторонніх конвенцій збирає порівняно невелике число ратифікацій. 

Конвенційні норми формулюються в узагальненій формі з метою залучити до 

них якомога більше держав з різними інтересами й розходженнями в позиціях.  

Зазвичай конвенції включають в себе зобов’язання держав щодо 

встановлення кримінально-правової заборони й не містять норми, яка б прямо 

встановлювала злочинність й караність поведінки, що називають 

опосередкованою транснаціональною криміналізацією (Н.А. Зелінська). Вона 

передбачає прийняття державами стандартів криміналізації 

транснаціональних злочинів, що випливають із зобов’язань чи настійно 

рекомендуються положеннями міжнародних актів. Як відзначає А.В. Наумов, 

«деякі конвенції більш чи менш детально описують відповідну кримінально-

правову заборону (у першу чергу об’єктивну сторону складу злочину)» 

[259, с. 54]. Антикримінальні конвенції можуть мати різну «направленість»: 

деякі з них прямо визначають склад злочину (наприклад, в Конвенції про 
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відкрите море 1958 р. і Конвенції ООН по морському праву 1982 р. склад 

злочину піратства), інші ж позначають необхідність його розробки на 

національному рівні, тобто містять лише загальний опис або загальне 

зобов’язання держави встановити кримінальну відповідальність за здійснення 

того чи іншого посягання (наприклад Шанхайська конвенція про боротьбу з 

тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом 2001 р.). 

У наш час в основному склалась система джерел транснаціонального 

кримінального права, перш за все у вигляді спеціальних антикримінальних 

конвенцій, яких нараховується кілька сотень, спрямованих на співробітництво 

держав щодо попередження й припинення конкретних транснаціональних 

злочинів, а також конкретних статей у тому чи іншому міжнародному 

договорі, де прямо передбачається відповідальність за транснаціональні 

злочини. У числі універсальних конвенцій, які нараховують багато учасників, 

можна назвати: Женевську конвенцію по боротьбі з підробкою грошових 

знаків 1929 р., Договір про захист художніх і наукових закладів та історичних 

пам’яток 1935 р.; Женевську конвенцію про відкрите море 1958 р.; Конвенцію 

про попередження і покарання злочинів проти осіб, які користуються 

міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р.; 

Конвенцію ООН проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин 1988 р.; Конвенцію про боротьбу з вербуванням, використанням, 

фінансуванням і навчанням найманців 1989 р., Гаазьку конвенцію по боротьбі 

з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р., Конвенцію про боротьбу 

з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами 1950 р., 

Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 

цивільної авіації 1971 р., Конвенцію ООН з морського права 1982 р., 

Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 

морського судноплавства 1988 р., Конвенцію ООН проти корупції 2003 р. 

тощо.  

З огляду на величезну суспільну небезпеку злочинів терористичного 

характеру виділяють групу антитерористичних конвенцій (А. Біанчі [456]), 



 209 

серед яких Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом 

1997 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 

1999 р., Міжнародна конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму 

2005 р., Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 р., Конвенція 

Ради Європи про запобігання тероризму 2005 р., а також конвенції, спрямовані 

на протидію наркобізнесу, що передбачають створення правових рамок 

системи багатостороннього контролю над поширенням наркотиків: Єдина 

конвенція про наркотичні засоби 1961 р. (з поправками, внесеними до неї 

відповідно до Протоколу 1972 р. про поправки до Єдиної конвенції про 

наркотичні засоби 1961 р.), Конвенція про психотропні речовини 1971 р., 

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р. Ці міжнародні угоди містять зобов’язання 

держав по криміналізації певних видів транснаціональних злочинних діянь й з 

більшим чи меншим ступенем конкретності формулюють склади злочинів. За 

критерієм певних видів транснаціональних злочинів можна виділити й інші 

групи конвенцій. 

Вагоме місце серед конвенційних джерел у сфері протидії міжнародній 

злочинності посідає Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності від 15 листопада 2000 р. та протоколи, що її доповнюють: 

а) проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю та б) про 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, які з 

огляду на значущість будуть розглянуті детальніше в окремому параграфі. 

Визнання джерелом транснаціонального кримінального права 

міжнародного звичаю викликає утруднення щодо тлумачення формулювання 

пункту 1 (b) ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН, в якому визначається 

звичай як «доказ загальної практики, визнаної в якості правової норми» [223, 

с. 53; 408, с. 108]. Визнання певної норми міжнародним звичаєм вимагає дві 

умови: існування державної практики і переконаність у тому, що така 

практика є обов’язковою – забороненою або дозволеною залежно від 

характеру правової норми. Як відзначає професор М.В. Буроменський, 
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«протягом тривалого часу міжнародно-правовий звичай був основним 

джерелом міжнародного права», поведінка, що має юридичне значення для 

створення звичаєвої норми «не обов’язково може мати місце у міжнародних 

відносинах. Поширеною є точка зору про те, що про визнання державою 

звичаєвої норми МП може свідчити національна судова практика», що 

відзначається багатьма вченими [251, с. 115, 117]. Професор В.Г. Буткевич 

пише, що «для підтвердження наявності міжнародного звичаю, як правило, 

вказують на три головних фактори: а) міжнародне практика (прецеденти); 

б) opinio juris sive necessatis – думка, що визнає цю практику (прецеденти) за 

юридичну норму; в) фактор часу (тривалість застосування)» [249, с. 115]. 

Також три елементи міжнародно-правового звичаю (практика, opinio juris і 

елемент часу) виділяє А. Кассезе [470, с. 157]. При цьому перші два він називає 

«фундаментальними», а стосовно третього вказує: «відверто кажучи, елемент 

часу (time element) у формуванні звичаєвих норм може змінюватися залежно 

від обставин справи й інтересів держав на цей момент. Що, однак, однозначно 

має значення, так це те, щоб були в наявності два вищевказаних елементи, а 

саме суб’єктивний елемент (переконання у тому, що новий стандарт поведінки 

є необхідним або вже обов’язковим) і об’єктивний елемент (тобто поширена 

державна практика)». Про міжнародно-правовий звичай як «адекватну форму 

зовнішнього вираження (джерело) норм загального міжнародного права 

(імперативних норм, зобов’язань erga omnes, загальновизнаних принципів і 

норм міжнародного права) пише Ю.В. Щокін [434, с. 219]. 

Щодо визнання міжнародного звичаю у системі джерел міжнародного 

кримінального права, поширеним є його заперечення (Г. Ігнатенко, І. Глєбов, 

Ю. Жданов та ін.). «На відміну від інших галузей міжнародного права, – 

зазначає Р.А. Каламкарян, – роль звичаю як джерела міжнародного 

кримінального права порівняно невелика … звичаєва норма міжнародного 

кримінального права за всього того значення, яке вона має, не може адекватно 

відобразити зміни, які відбуваються в характері міжнародних відносин, і 

тенденції, яким потрібно стати на перешкоді в інтересах усього людства» [242, 
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с. 24].  

Питанням визначення місця міжнародного правового звичаю серед 

джерел міжнародного права опікується Комісія з міжнародного права ООН, 

яка включила тему «Формування і доведення існування міжнародного 

звичаєвого права» у поточну програму своєї роботи у 2012 р. Комісія 

підтвердила існування умов для визнання міжнародного звичаю в якості 

правової норми й підкреслила, що міжнародний звичай може неоднаково 

застосовуватися у різних сферам міжнародного права.  

У транснаціональному кримінальному праві, як вже зазначалось, 

провідну роль відіграють міжнародно-правові акти – конвенції, що містять 

матеріальні, процесуальні й інші норми права уповноважуючого, 

зобов’язуючого чи заборонного характеру. Уповноважуючі й зобов’язуючі 

норми транснаціонального кримінального права мають договірну форму й 

регламентують відносини співпраці у протидії злочинності. У цих випадках 

міжнародно-правовий звичай може розглядатися як джерело міжнародно-

правових норм. Наприклад, стосовно принципу «видай або суди», питань 

юрисдикції, імунітету посадових осіб. Широке визнання отримала звичаєва 

норма, згідно якої індивідуальній відповідальності за злочини по 

міжнародному праву підлягають особи, незалежно від того, чи беруть участь 

держави, громадянами яких вони являються, у відповідних конвенціях. 

Юридичною підставою у таких випадках слугує те, що злочинність й караність 

таких діянь визнана світовою спільнотою, а зобов’язання протидії злочинності 

являється імперативною нормою міжнародного права. Звичаєвими нормами 

являються також різні види взаємодопомоги держав у кримінальних справах, 

що широко застосовуються на практиці. Найдавніші заборонні норми 

міжнародного кримінального права сформувались у вигляді звичаю, а згодом 

були підтверджені нормами міжнародних угод (заборона піратства, рабства, 

работоргівлі тощо).  

Зазначені міркування дають підставу визнати, що правовий звичай 

відіграє суттєву роль у процесі формування норм транснаціонального 
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кримінального права, адже норму міжнародного звичаєвого права може бути 

закріплено у будь-якій міжнародній угоді. Більше того, у міжнародному праві 

загальновизнано, що держави-несторони міжнародних договорів зобов’язані 

дотримуватися тих їх положень, які є міжнародно-правовими звичаями. 

Застосування правового звичаю у різних правових системах 

національного права є різним. У системах континентального права звичай 

визнається в якості джерела права при наявності формального закріплення у 

правових актах. «Неписаний» звичай в міжнародному кримінальному праві 

навряд чи може розглядатися в якості імперативного («жорсткого») джерела, 

а, отже, являється джерелом міжнародного кримінального права у 

формальному офіційному сенсі. «Офіційність» звичаю означає його 

документальне, договірне закріплення, і тоді такий звичай повинен 

розглядатися як норма міжнародного права, з усіма наслідками, що звідси 

випливають. Таке закріплення передбачає ст. 38 п. 1 Статуту МС ООН. 

Допоміжні джерела 

Судові рішення й доктрини найбільш кваліфікованих фахівців з 

публічного права різних націй, згідно ст. 38.1 (d) Статуту Міжнародного суду 

ООН, визнаються допоміжним засобом для визначення правових норм. У 

доктрині міжнародного кримінального права висловлюються різні позиції з 

цього питання. Зазвичай поширеною є точка зору, що судове рішення 

являється актом застосування норми міжнародного права міжнародними 

судами і не відноситься до джерел міжнародного права [239, с. 26-27; 

417, с. 27]. Звідси слідує невтішний висновок, що судова практика не може 

розглядатися в якості джерела міжнародного права, а сам Міжнародний суд чи 

будь-який інший міжнародний судовий орган ООН не можуть створювати 

будь-яким чином норм міжнародного права. Ця в принципі вірна і безспірна 

позиція не відміняє того факту, що міжнародні судові установи здатні 

здійснювати вплив на розвиток міжнародного права і уточнення його норм. 

Американські юристи Т. Бурженталь і Г. Мейер відмічають, що рішення 

міжнародних судів, особливо Міжнародного суду ООН, дуже авторитетні в 
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міжнародному праві, вони можуть підтверджувати існуючі норми 

міжнародного права [463, с. 28]. М. Шоу вважає, що хоча у ст. 38 судові 

рішення й зазначені як допоміжний засіб для визначення правових норм, а не 

як дійсне (actual) джерело права, проте «вони можуть бути величезної 

важливості». Її визначають власна практика Міжнародного суду (коли він 

враховує свої попередні рішення), практика держав, що враховують рішення 

Міжнародного суду при обґрунтуванні аргументів у двосторонніх спорах, і, 

словами самого вченого, «укладачі підручників, які цитують рішення 

постійної палати і Міжнародного суду як авторитетні рішення» [535, с. 110]. 

Про значущість судових рішень, зокрема МС ООН, для розвитку 

міжнародного кримінального права пишуть англійські юристи Д. О’Брайен 

[507, с. 93] та Д. О’Коннелл [506, с. 31] . Їх позицію розділяє іспанський юрист 

А.Р. Карріон, який вважає, що «міжнародні суди не займаються 

законодавством, не виробляють і не створюють права, навпаки, їх основною 

функцією являється, визначаючи застосовне право, уточнити зміст і значення 

норми, особливість, яка в різних моментах представляє спільні 

характеристики з процесом правотворчості» [467, с. 238]. 

Уявляється цікавим для повноти картини навести думку самого 

Міжнародного суду ООН. У випущеній ним брошурі зазначається, що хоча 

Міжнародний суд не наслідує у своїй практиці принцип stare decisis 

(обов’язкового характеру прецедентів), проте розумно погодитися з тим, що, 

коли Міжнародний суд виніс рішення по справі, він повинен буде мати 

серйозні підстави для того, щоб у наступних рішеннях по схожим справам 

займати відмінну від попередньої позицію, базуючись, зокрема, на прогресі і 

розвитку міжнародного права. Більше того, Міжнародний суд часто цитує, на 

підтримку свого мотивування, свої чи свого попередника заяви про попередні 

справи, хоча він вельми обачний щоб утриматися від якогось вираження, що 

вказує, що він несе зобов’язання по їх виконанню. Таким чином, він підтримує 

деяку постійність у своїх рішеннях. Це також допомагає йому впливати на 

поведінку держав відносно питань, з якими суд вже мав справу раніше. 
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Держави можуть отримати орієнтування на принципи, встановлені судом 

(наприклад, метод делімітації норвезьких територіальних вод у справі про 

риболовлю). Суд у своєму зверненні до них може, таким чином, вважати себе 

зобов’язаним застосовувати міжнародний звичай, у створення якого він сам 

зробив внесок. Коротше кажучи, рішення суду не тільки вирішує приватний 

спір, але воно неминуче також сприяє розвитку міжнародного права [542]. 

Згідно ст. 59 Статуту МС ООН, його рішення носять юридичний характер й 

зобов’язують тільки сторони певного процесу й не поширюються на держави, 

що не брали участі у судовому спорі. Таким чином, створення норм 

міжнародного права не являється завданням Міжнародного суду, а його 

діяльність спрямована на їхнє застосування. Таке тлумачення багатьма 

вченими було взято за основу при формуванні позиції стосовно рішень 

міжнародних судових органів, не дивлячись на те, що воно стосувалось рішень 

Міжнародного суду ООН, й мало поширення в радянській доктрині 

міжнародного права (Ф.І. Кожевніков, Ю.М. Колосов, Д.Б. Левін, І.І. Лукашук, 

Г.І. Тункін, М.Л. Ентін та ін.). Останнім часом у сучасній вітчизняній доктрині 

зроблена спроба докорінно переглянути ставлення до цієї проблеми, у першу 

чергу це спостерігається у працях українських вчених В.Г. Буткевича, 

С.В. Шевчука, Л.Д. Тимченка, В.П. Кононенка [249; 428; 389]. 

На думку В.Г. Буткевича, рішення міжнародних судів не сприймалися як 

повноцінне джерело міжнародного права насамперед і головним чином у 

соціалістичній доктрині. Західна доктрина у цьому випадку завжди вигідно 

відрізнялася. Одна з причин, зазначає вчений, полягала у тому, що радянські 

вчені будували свої висновки в основному на практиці Міжнародного суду 

ООН й іноді робилися посилання на практику Постійної палати міжнародного 

правосуддя» [249, с. 133]. Західна доктрина, відзначає В.Г. Буткевич, свою 

позицію стосовно рішень міжнародних судів у цілому змінила. Тільки деякі 

вчені (Г. Кельзен, Х.Л.А. Харт) не змогли погодитися з тим, що судові рішення 

одержали визнання як джерела міжнародного права. Вагоме значення у цьому 

процесі має практика Європейського суду з прав людини й Суду 
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Європейського Союзу та її результати. «Лише один Європейський суд з прав 

людини, – пише В.Г. Буткевич, – своєю діяльністю перекреслив практично всі 

заперечення противників, що рішення міжнародних судових установ можуть 

бути джерелом міжнародного права». Вплив Європейського суду на зміну 

загального ставлення до міжнародних судових рішень полягав у тому, що він 

у своїх рішеннях «на чільне місце поставив свої попередні рішення 

(прецеденти) і не бажає від них відходити, навіть якщо комусь здається, що він 

цим порушує Конвенцію». І крім цього, «мотивуючи свої судові рішення 

власними прецедентами, Суд фактично зобов’язав держави поважати їх і брати 

за основу в аргументації їхніх позицій у власних справах» [249, с. 136].  

С.В. Шевчук зазначає, що ставлення до судового прецеденту з часом 

(після прийняття Статуту МС ООН) почало змінюватися, у чому вбачається 

заслуга суддів самого Міжнародного суду (а раніше й суддів Постійної палати 

міжнародного правосуддя), які при мотивуванні рішень і особливо у своїх 

думках, які не збігаються з позицією більшості, активно запозичували правові 

позиції внутрішнього права держав, від яких вони були обрані. С.В. Шевчук 

пише, що практика Суду ООН і Постійної палати міжнародного правосуддя, у 

якій вони посилаються на власні рішення, рішення міжнародних арбітражів і 

національних судів, хоча й не є наслідком дії доктрини прецеденту, але 

«нагадує доктрину jurisprudence constante у континентальному праві, коли суд 

вважає себе фактично зв’язаним своєю попередньою практикою та 

зобов’язаний її дотримуватися. Більше того, судді з країн англосаксонської 

правової сім’ї прямо використовують формулювання, запозичені з доктрини 

stare decisis» [428, с. 445]. 

Як бачимо, основний акцент в аргументації обох вчених зроблений на 

практиці самих судових органів, які всупереч прямо встановленим нормам, що 

регулюють їх діяльність, використовують як свої, так і чужі судові рішення 

при винесенні власних.  

З викладеного випливає, що Міжнародний Суд ООН може приймати свої 

рішення, нехай і у виключних випадках, керуючись ex aequo et bono, тобто по 
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справедливості, тим самим він має можливість заповнювати своїми рішеннями 

існуючі прогалини у міжнародно-правовому регулюванні. Далі, той факт, що 

він достатньо часто посилається на свої минулі рішення, дозволяє 

стверджувати, що у своїй практиці МС ООН застосовує ним же самим (чи його 

попередником) сформульовані юридичні правила, що також свідчить на 

користь творчої ролі Суду у процесі правозастосування. Про це свідчить той 

факт, що на прохання сторін спору МС ООН може встановити наявність 

звичаєвої норми, обов’язкової для сторін спору, більше того він не 

обмежується констатацією звичаїв, а дає більш чи менш чіткі формулювання. 

У деяких випадках судові рішення можуть покласти початок формуванню 

звичаєвої норми міжнародного права. Не можна недооцінювати и 

використання судового рішення в якості свідчення opinio juris при визначенні 

існування міжнародного звичаю, оскільки подібні рішення Міжнародного 

суду широко застосовуються у роботі Комісії міжнародного права ООН при 

розробці проектів кодифікаційних міжнародних договорів. Хоча формально-

юридично Статут МС ООН та інші юридично обов’язкові міжнародно-правові 

акти не закріплюють право суду створювати норми міжнародного права і не 

визнають загальнообов’язковий характер його рішень, поступово складається 

практика МС ООН, яка свідчить про самі різні можливості і засоби, якими 

володіє Суд для впливу на процеси уточнення змісту чи навіть формування 

міжнародно-правових норм.  

Не заперечуючи значення судових рішень для формування принципів 

міжнародного кримінального права, зазначимо, що виходячи з юрисдикційних 

положень внутрішніх державних установ кримінального правосуддя, під 

юрисдикцію яких підпадають транснаціональні злочини, формально-

юридичним джерелом транснаціонального кримінального права судові 

рішення міжнародних судових установ безпосередньо не являються. Проте 

слід відзначити, що підготовка судових рішень міжнародними судовими 

установами зазвичай пов’язана з іменами найавторитетніших фахівців із 

міжнародного права, що вже один цей факт робить будь-які з таких рішень 
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помітною подією у міжнародному правовому житті (М.В. Буроменський). 

Судову практику зазвичай ретельно вивчають юристи, застосовують 

міжнародні суди й, що дуже важливо для транснаціонального кримінального 

права, вона відіграє велике значення для національних судових органів. 

Важливим являється питання визнання джерелом транснаціонального 

кримінального права національного законодавства [298]. У доктрині 

сформувалось кілька позицій щодо визнання національного законодавства 

джерелом міжнародного кримінального права. Існує позиція заперечення 

визнання норм національних законів у такій якості (В.П. Панов [275, с. 26]). 

Авторитетною є позиція визнання провідної ролі національного права при 

формуванні міжнародного кримінального права (І.І. Лукашук [218, с. 27], 

Н.О. Ушаков [416, с. 24]), зокрема норми щодо злочинності й караності діяння, 

співучасті, крайньої необхідності, видах покарання тощо сприйняті 

міжнародним кримінальним правом із національних правових систем. 

О.Г. Кибальник та І.Г. Соломоненко звертають увагу на вагомий вплив, що 

здійснює національний закон чи національне правозастосування на 

формування міжнародно-правового акту, проте не йде мова про їх обов’язкову 

силу: «в силу відсутності імперативного характеру і формально визначеної 

юридичної сили – національне законодавство і рішення внутрішньодержавних 

судів навряд чи можна віднести до імперативних джерел міжнародного 

кримінального права у строго юридичному розумінні останніх» [151, с. 66]. 

Ряд авторів відводять національному кримінальному праву і рішенням 

внутрішньодержавного кримінального суду роль допоміжних (другорядних) 

джерел (І.П. Бліщенко, Ж. Доріа [20, с. 280-285]). Сучасні дослідники 

наполягають на визнанні національних кримінально-правових норм 

самостійним джерелом міжнародного кримінального права (Л.В. Іногамова-

Хегай [133, с. 417-428]).  

Професор М.І. Козюбра пише, що «хоч національне право безпосередньо 

не регулює міжнародні відносини, це не означає що його норми, як і 

національні правові системи в цілому, не впливають на міжнародне право і 
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міжнародні правові системи» [102, с. 353]. Форми такого впливу на 

транснаціональне кримінальне право можуть бути різноманітними й 

проявлятися у визначенні національної кримінальної політики; при 

підписанні, ратифікації чи денонсації міжнародних конвенцій; у визначенні 

порядку утворення та функціонування виключних економічних зон, зон 

вільної торгівлі; при наданні правової допомоги іноземним державам та 

міжнародним організаціям тощо. Національні закони та інші нормативно-

правові акти можуть стимулювати ухвалення нових чи внесення відповідних 

змін до інших міжнародно-правових документів, що в свою чергу сприяє 

поглибленню співробітництва держав у сфері протидії міжнародній 

злочинності в реалізації спільних інтересів світового співтовариства на основі 

загальних, визнаних цивілізованими націями, принципів права.  

У джерелах міжнародного кримінального права також містяться 

посилання на «національні закони держав», зокрема у Римському статуті, ст. 

21 «Застосовне право», визначено, що Міжнародний кримінальний суд 

застосовує наступні правові джерела: а) чинний Статут, Елементи злочинів та 

Правила процедури й доказування; б) міжнародні договори, принципи і норми 

міжнародного права; в) Суд застосовує, у виняткових випадках, загальні 

принципи права, взяті із національних законів правових систем світу, 

включаючи, національні закони держав, які за звичайних обставин 

здійснювали б юрисдикцію щодо даного злочину (за умови відсутності 

суперечностей між цими принципами і нормами та чинним Статутом й 

міжнародно визнаними нормами й стандартами) [345]. У літературі також 

відзначається роль судової практики національних судів: «рішення 

національних судів можуть відігравати двояку роль щодо міжнародного 

звичаєвого права: не тільки як державна практика, але також і як засіб для 

визначення норм міжнародного звичаєвого права» [366, с. 167]. Двоїсту роль 

рішень національних судів відмічає й Г. Верле, який пише, що «по-перше, як 

форми відображення opinion juris і практики держав, вони можуть 

підтверджувати чи формувати звичаєве право і робити внесок у формування 
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загальних принципів права. По-друге, рішення національних судів можуть 

служити в якості допоміжних засобів визнання права, що допомагають 

визначати зміст норм міжнародного кримінального права» [35, с. 79]. 

Особливо важливими для формування норм міжнародного кримінального 

права, й зокрема транснаціонального кримінального права, являються рішення 

у кримінальних справах у національних судах, в ході яких безпосередньо 

застосовується міжнародне (транснаціональне) кримінальне права. Таких 

справ небагато, проте ця обставина підтверджує й збільшує їх цінність. 

Зазначимо, що між усталеними джерелами міжнародного кримінального 

права (конвенції, звичаї, судова практика) й національними законами існує 

тісний зв’язок. Національні органи, що здійснюють кримінальне 

переслідування за транснаціональні злочини, а також у процесі взаємодії з 

органами іноземних держав та міжнародними органами, застосовують 

внутрішнє право, яке має відповідати нормам міжнародного права та 

міжнародного кримінального права, або застосовувати норми цих галузей 

безпосередньо. При ратифікації Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності у Законі України зазначено, що «Конвенція 

застосовуватиметься тільки за умови дотримання конституційних принципів і 

фундаментальних засад правової системи України» (п. 1) [111]. Застосування 

національними органами міжнародного права обумовлено внутрішньо-

державною системою, в якій заснований й діє судовий орган. Компетенція 

національного суду застосовувати міжнародно-правові норми базується на 

відповідних положеннях внутрішнього права держави. Національні системи 

права доповнюються положеннями міжнародного кримінального права, їх цілі 

й завдання співпадають: переслідування й покарання винних осіб у здійсненні 

злочину, попередження злочинів, усунення причин і умов вчинення злочину. 

Зазвичай, норми, закріплені у міжнародних договорах після їх ратифікації 

національним законодавством, стають його частиною. 

Слід зазначити, що у випадку вчинення транснаціонального злочину 

рішення (вирок) виноситься на підставі норм національного законодавства. 
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При розгляді справи щодо міжнародного злочину міжнародний орган юстиції 

приймає рішення безпосередньо на підставі норм міжнародного права, проте, 

зауважимо, що рішення національного суду може бути ухвалено не лише на 

підставі внутрішнього права, а й може бути пряме застосування норм 

міжнародного права. Національні суди застосовують норми міжнародного 

кримінального права із застереженнями. У практиці судів України 

допускається застосування судами норм міжнародних договорів після їх 

ратифікації та опублікування в офіційних джерелах. Однак в судовій практиці 

пряме застосування норм міжнародного кримінального права при винесенні 

рішень у кримінальних справах щодо транснаціональних злочинів не 

являється значно поширеним. При розгляді таких кримінальних справа 

перевагу має національне законодавство, до якого інкорпоруються норми 

транснаціонального кримінального права.  

Ряд положень транснаціонального кримінального права сформульовані у 

правових актах з урахуванням особливостей внутрішньодержавного права, 

зокрема поняття посадової особи, організованих злочинних груп, форм вини, 

віку, з досягненням якого можлива кримінальна відповідальність особи тощо, 

по-різному визначаються у національних законах. У зв’язку з цим у 

міжнародно-правових актах існують застереження. Наприклад, у Конвенції 

ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р. встановлено: «З урахуванням своїх 

конституційних положень і основних принципів своєї правової системи кожна 

Сторона вживає такі заходи, які можуть бути потрібні, для того, щоб визнати 

правопорушеннями згідно зі своїм законодавством, коли вони вчиняються 

навмисно, зберігання, придбання або культивування будь-якого наркотичного 

засобу або психотропної речовини для особистого споживання на порушення 

положень Конвенції 1951 року, Конвенції 1961 року з поправками або 

Конвенції 1971 року» (ст. 3 п. 2) [166]. Так, кримінальне законодавство 

Нідерландів не передбачає як злочин придбання наркотичних засобів для 

особистого споживання. У Конвенції ООН проти транснаціональної 
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організованої злочинності 2000 р. закріплено: «Для цілей пункту 1 цієї статті і 

статті 9 цієї Конвенції «публічною посадовою особою» є публічна посадова 

особа або особа, що надає будь-яку публічну послугу, як це визначається 

внутрішнім законодавством Держави-учасниці, в якій ця особа виконує такі 

функції, і як це застосовується в кримінальному законодавстві цієї Держави-

учасниці» (ст. 8 п. 4) [169].  

Таким чином, враховуючи особливості національних правових систем, 

транснаціональне кримінальне право передбачає, що ряд кримінально-

правових понять національні органи застосовують згідно своїх правових 

принципів. Звичайно, що врахування особливостей внутрішнього права не 

повинно суперечити загальновизнаним міжнародним принципам і нормам. 

Щодо визнання норм внутрішньодержавного законодавства джерелами 

транснаціонального кримінального права посилань у міжнародно-правових 

актах небагато. Наприклад, у Конвенції по морському праву 1982 р. та 

Женевській конвенції про територіальне море та прилеглу зону 1958 р. 

встановлено, що юрисдикція прибережної держави поширюється на його 

територіальні і внутрішні морські води.  

Частіше зустрічаються посилання у документах внутрішньодержавного 

характеру. З цього приводу Г. Верле пише: «Акти національного 

законодавства, будучи відображенням як opinio juris, так й практики держав, 

також можуть здійснити вплив на міжнародне кримінальне право – наприклад, 

через сприйняття міжнародних кримінально-правових норм в акті 

національного законодавства, такого як (Германський) Кодекс злочинів проти 

міжнародного права від 26 червня 2002 року» [35, с. 80]. 

Для застосування норм національного законодавства в якості джерела 

транснаціонального кримінального права вимагається приведення 

національних законів у відповідність до міжнародних правових актів. При 

цьому посилання на специфіку кримінально-правової системи не можуть 

слугувати підставою для відмови держави від взятих на себе зобов’язань в 

силу відомого принципу «договори повинні виконуватися». 
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З огляду на тісний зв’язок, що існує між транснаціональним 

кримінальним правом й національним правом (визнання злочином діяння, 

забороненого кримінальним законом не менше ніж двох держав, й обов’язок 

криміналізації транснаціональних злочинів та їх пеналізації; встановлення 

кримінальної відповідальності й віку, з якого настає відповідальність за 

конкретний злочин у внутрішньому праві та ін.), визнання національного 

законодавства джерелом транснаціонального кримінального права уявляється 

необхідним через закріплення відповідних норм у міжнародно-правових 

актах. Особи підпадають під кримінальну відповідальність тільки у тому 

випадку, якщо відповідна кримінально-правова заборона міститься у 

національному законодавстві (подвійна кримінальність), адже безпосередньо 

відповідальність накладається не міжнародним судом, а національним, при 

цьому можливий міжнародний контроль, зокрема Конвенція ООН 2000 р. 

(ст. 32) покладає контроль за «сприяння виконанню цієї Конвенції і 

проведення спостереження за ходом її виконання» на Конференцію учасників 

Конвенції.  

Актуальним являється питання щодо визнання актів й резолюцій 

міжнародних організацій в якості джерела транснаціонального 

кримінального права. Постанови міжнародних організацій являються 

практичною формою вираження волі держав, якими вони приймаються й 

мають рекомендаційний характер. На відміну від договору, в якому 

волевиявлення держав носять чіткий і визначений характер, постанови 

міжнародних організацій «дуже часто являються кроком, що веде до 

завершення процесу утворення договору чи звичаю» [359, с. 15]. Ці форми, як 

писав Г.І. Тункін, «представляють певні стадії у процесі становлення норми 

міжнародного права» [405, с. 20].  

Питання про вплив резолюцій Генеральної Асамблеї ООН на формування 

норм міжнародного права набуває все більшого значення й вони «все частіше 

згадуються у міжнародно-правовій літературі в якості джерел» [359, с. 16], 

зокрема велике політичне й правове значення мають резолюції Генеральної 
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Асамблеї стосовно питань співробітництва, безпеки і роззброєння, прийняті у 

повній відповідності зі Статутом ООН. Ще у середині минулого століття 

Ф.І. Кожевніков писав, що «установлення Генеральної Асамблеї, цього органу 

ООН, ухвалені ним одноголосно, виходять за рамки простих рекомендацій і 

набувають значення правової сили» [157, с. 17]. Резолюції Генеральної 

Асамблеї, як й інші установлення, розширюють дію норм, що раніше були 

сформульовані обмеженим числом держав, поширюють їх на інші держави, 

що не являються учасниками договору. Проте, як зазначив Я. Броунли, «якою 

б не була політична чи моральна сила рекомендацій Генеральної Асамблеї, 

вони юридично не являються обов’язковими» [462]. Його підтримав О’Коннел 

[506, с. 27]. Рекомендаційний характер резолюцій Генеральної Асамблеї 

відзначається у ст. 10, 11, 14 Статуту ООН, проте, не дивлячись на все це, 

відзначимо велику роль Генеральної Асамблеї у правотворчому процесі й 

прогресивному розвитку міжнародного права, адже її установлення мають 

юридичну цінність. Резолюції й інші акти Генеральної Асамблеї являються 

допоміжним засобом, певними стадіями в загальному процесі утворення норм, 

але не ведуть до їх завершення, тобто не являються безпосередніми 

джерелами, а лише тими шляхами, які в кінцевому рахунку можуть привести 

до створення норми міжнародного права.  

З 90-х років минулого століття помітне місце у глобальному правовому 

режимі протидії транснаціональній злочинності займають резолюції Ради 

Безпеки, які приймаються на підставі Глави VII Статуту ООН, що наділяє Раду 

Безпеки ухвалювати резолюції, які являються юридично обов’язковими для 

всіх держав-членів ООН. Особливо значущими серед них є антитерористичні 

резолюції Ради Безпеки, зокрема спрямовані на протидію таким 

терористичним організаціям як «Талібан» та «Аль-Каїда» (Резолюція 1267 

(1999) від 15 жовтня 1999 р., Резолюція 1333(2000) від 19 грудня 2000 р., 

Резолюція 1363(2001) від 30 липня 2001 р., Резолюція 1373(2001) від 28 

вересня 2001 р.), які заборонили державам фінансувати терористичні 

організації та надавати їм будь-яку іншу підтримку. Так, Резолюція 1373(2001) 
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Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. [331] закликала держави здійснити 

ряд заходів, спрямованих на укріплення їх правових й інституціональних 

можливостей у боротьбі з тероризмом, у тому числі шляхом встановлення 

кримінальної відповідальності за активне й пасивне сприяння вказаному 

протиправному діянню. Резолюція також закликає держави якомога можна 

скоріше стати учасниками відповідних міжнародних документів у протидії 

тероризму. У резолюціях РБ ООН відзначається тісний зв’язок міжнародного 

тероризму з незаконним обігом наркотиків, відмиванням грошей, незаконних 

обігом зброї та іншими проявами транснаціональної злочинності й містяться 

зобов’язання державам щодо розробки національної стратегії у протидії 

тероризму й іншим злочинам, а також зобов’язання криміналізації певних 

діянь. 

Рада Безпеки ООН також ухвалила ряд безпрецедентних резолюцій, 

спрямованих на протидію морському піратству й розбою біля узбережжя 

Сомалі («антипіратські резолюції»): Резолюція 1816(2008) від 2 червня 

2008 р., Резолюція 1950 (2010) від 23 листопада 2010 р., Резолюція 1976(2011) 

від 11 квітня 2011 р.  

Не дивлячись на те, що обов’язковий характер резолюцій неодноразово 

підкреслювався у документах ООН, резолюції Ради Безпеки приймаються по 

конкретним ситуаціям, з певних аспектів злочинної діяльності. Зокрема у 

«Керівництві для законодавчих органів з універсального правового режиму 

проти тероризму», підготовленому Управлінням ООН з наркотиків і 

злочинності у 2008 р. зазначено, що «резолюції Ради Безпеки, які стосуються 

тероризму, багато з яких було прийнято на підставі Глави VII Статуту 

Організації Об’єднаних Націй, що наділяє Раду Безпеки правом приймати 

резолюції, що мають обов’язкову силу для всіх держав-членів Організації 

Об’єднаних Націй, розглядаються як одна з ключових складових глобального 

правового режиму боротьби з тероризмом» [497].  

Важливий характер резолюцій Ради Безпеки, які приймаються у відповідь 

на глобальну загрозу міжнародної злочинності, зокрема тероризму, не є 
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належною правовою підставою для визнання за ними «квазізаконодавчої 

діяльності». Норми щодо криміналізації злочинних діянь резолюцій 

стосуються конкретних ситуацій, мають рекомендаційний, а не обов’язковий 

характер, й не виконують функції кримінально-правової заборони. 

Виходячи з особливостей системи транснаціонального кримінального 

права, яка структурно поєднує норми матеріального й процесуального права, 

а також до неї входять норми, що регулюють превентивну сферу відносин, 

відзначимо, що такі норми містяться в одних й тих же джерелах, зокрема у 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. 

присутні норми, що регулюють сферу матеріального права (сфера 

застосування Конвенції – ст. 3, категорії транснаціонального права – ст. 2, 

криміналізація участі в організованій злочинній діяльності – ст. 5) й 

процесуального права (переслідування, винесення судового рішення і санкції 

– ст. 11). Норми матеріального кримінального права містяться й у 

Європейській конвенції про покарання за дорожньо-транспортні злочини від 

30 листопада 1964 р.; Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти 

осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних 

агентів від 14 грудня 1973 р.; Міжнародній конвенції про боротьбу з 

вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців від 

4 грудня 1989 р. та ін.. Норми матеріального й процесуального характеру 

містяться й у Конвенції ООН проти корупції 2003 р., зокрема норми 

матеріального характеру у ст. 2 «Терміни», у ст. 6 визначені органи із 

запобігання корупції та ін.; норми процесуального характеру у ст. 31 

«Призупинення операцій (заморожування), арешт і конфіскація», а також у ст. 

32 «Захист свідків, експертів і потерпілих». Процесуальні норми містяться в 

Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р. щодо співробітництва держав у протидії різним 

проблемам незаконного обігу наркотиків, що мають міжнародний характер. 

При цьому держава встановлює свою юрисдикцію у випадках коли 

правопорушення здійснено на її території або її громадянином та в інших 



 226 

випадках (ст. 4). Детально регулюється порядок видачі злочинців (ст. 6), 

взаємна правова допомога держав у збирання доказів наркозлочинів тощо. 

Значне місце кримінально-процесуальні норми посідають у статутах воєнних 

трибуналів, у Римському статуті 1998 р. та Конвенції про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. 

В окремих джерелах міжнародного кримінального права містяться норми 

й оперативно-розшукового права, що поширюються й на транснаціональне 

кримінальне право. Це норми, що регламентують питання попередження, 

припинення і розкриття злочинів міжнародного характеру (транснаціональні 

злочини), затримання осіб, що підозрюються у підготовці чи здійснення даних 

злочинів, а також міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності. 

Джерелами міжнародного оперативно-розшукового права, зокрема, 

являються: Статут Міжнародної організації кримінальної поліції Інтерполу 

1956 р.; Міжнародна конвенція про взаємну адміністративну допомогу у 

відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства 

1977 р., Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх 

виявлення 1991 р. та ін.  

Норми пенітенціарного (кримінально-виправного) права, яке 

представляє собою сукупність принципів і норм, що регламентують правовий 

статус засуджених, встановлюють міжнародні стандарти і правила виконання 

різних видів покарання, а також регулюють питання міжнародного 

співробітництва в пенітенціарній сфері, також містяться у джерелах. Базовим 

документом у сфері поводження із засудженими та ув’язненими являються 

Мінімальні стандартні правила поводження з в’язнями, ухвалені ГА ООН 30 

серпня 1955 р. [315]. Розвиток ці норми отримали у інших джерелах, зокрема 

у Конвенції ООН проти катувань 1984 р., Мінімальних стандартних правилах 

ООН у відношенні заходів, не пов'язаних із тюремним ув'язненням (Токійські 

правила) 1990 р., Європейських в’язничних правилах 1987 р.. Нові Мінімальні 

стандартні правила поводження із в’язнями були ухвалені ГА ООН у травні 

2015 р. й отримали назву «Правила Мандели». 
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Особливістю системи джерел транснаціонального кримінального права 

являється відсутність кодифікації у сфері міжнародного кримінального права, 

про необхідність якої говорилось ще на П’ятому конгресі ООН з 

попередження злочинності й поводженню з правопорушниками у 1975 р., на 

засіданні Генеральної Асамблеї та Економічної і Соціальної Ради (ЕКОСОР) 

ООН у 1979 р. та неодноразово на сесіях Генеральної Асамблеї й Комісії 

міжнародного права ООН. З метою прогресивного розвитку міжнародного 

права ГА ООН у 1947 р. заснувала Комісію міжнародного права у 

відповідності з Резолюцією 174 (II) від 21 листопада 1947 р. [332]. Цією 

Резолюцією затверджено також Положення про Комісію міжнародного права, 

в якому розкривається зміст поняття «кодифікація» в міжнародному праві. 

Відповідно до ст. 15 Положення кодифікація представляє собою «більш точне 

формулювання і систематизацію права в тих сферах, де існують норми, 

встановлені широкою практикою держав, прецедентами і доктриною» [567]. 

Кодифікація міжнародного права здійснюється шляхом його всебічної 

переробки, у тому числі виключення його застарілих, на практиці не 

застосовних норм, усунення внутрішніх протиріч, очевидних прогалин, та має 

своїм результатом створення системно взаємопов’язаного зведеного 

правового акту, більш якісного, прогресивного. Кодифікація сприяє 

встановленню більш точного змісту універсальних міжнародних договорів, 

конкретизації об’єктів міжнародно-правового регулювання з урахуванням 

досягнутого рівня волевиявлення держав. У результаті міжнародно-правової 

кодифікації об’єднуються на якісно кращій регулятивній основі норми 

конкретної галузі міжнародного права, або норми різних його галузей, що 

регулюють близькі, взаємопов’язані суспільні відносини, а самі такі норми 

більш точно сформульовані [158, с. 6-14]. При цьому кодифікація 

міжнародного права нерозривно пов’язана з його прогресивним розвитком: 

«кодифікація (у позитивному і широкому її розумінні) неминуче 

супроводжується прогресивним розвитком права і позначає себе у двоєдиній 

якості: перше – в параметрах констатації (підтвердження) існуючого права, 
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причому в упорядкованому його стані; друге – в аспекті вироблення нових, 

більш прогресивних правових норм» [45, с. 52]. Як правило, результатом 

процесу кодифікації стають кодифікаційні багатосторонні конвенції.  

Виступаючи в якості особливого виду правотворчої діяльності держав у 

рамках їх взаємодії на світовій арені, кодифікація міжнародного 

кримінального права у постановочному плані виконує кілька завдань. Згідно 

концепції Р.А. Каламкаряна і Ю.І. Мігачева, по-перше, відбувається перегляд 

міжнародно-правових норм, що показали свою застарілість і непридатність. 

По-друге, проводяться заходи по напрацюванню нових міжнародно-правових 

норм з прийняттям до уваги реальних потреб розвитку міжнародних відносин. 

По-третє, створені у результаті кодифікаційної роботи нові міжнародно-

правові норми фіксуються в єдиному упорядкованому режимі в рамках 

спільного багатостороннього договору [138, с. 139]. 

На Комісію міжнародного права ООН покладено завдання підготовки 

проекту Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства, а також проектів 

кодексів міжнародної кримінальної відповідальності індивідів та держав. В 

рамках ООН з 1956 р. розробляється проект Зводу принципів захисту осіб, що 

піддані затриманню чи тюремному ув’язненню. Діяльність по кодифікації 

принципів і норм міжнародного кримінального права на засіданнях Комісії 

міжнародного права, міжнародних конференціях та інших форумах триває й 

зараз. На Комісію покладаються завдання підготовки універсальних 

міжнародних конвенцій, які володіють великим ступенем узагальнення. 

Конкретний результат кодифікаційної діяльності Комісії міжнародного права 

втілений в проекті Кодексу злочинів проти миру і безпеки людства, ухвалений 

на 46-й сесії в 1994 р. 

Кодифікація міжнародно-правових норм є назрілою й об’єктивно 

необхідною у сучасному міжнародному праві, коли в умовах інтенсивної 

міжнародної правотворчості збільшується кількість джерел міжнародного 

права, що приймаються у рамках міжнародних організацій. Зазначене 

обумовлено сутністю міжнародного права, яка характеризується не тільки 
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універсальними джерелами, але й локальними, регіональними тощо. Крім 

того, як підкреслює М. Шоу, «не існує єдиного органу, здатного створювати 

міжнародне право, обов’язкове для виконання кожним, або ж належної 

системи судів з обов’язковою чи добровільною юрисдикцією для тлумачення 

права. Звідси виникає проблема виявлення правових норм і встановлення чи 

являється конкретне твердження правовою нормою» [535, с. 210].  

Кодифікація вимагає всебічної переробки, у тому числі й шляхом 

виключення його застарілих, на практиці незастосовних норм, усунення 

внутрішніх протиріч, очевидних прогалин, і має своїм результатом створення 

системно зв’язаного зведеного правового акту, більш якісного й сучасного. 

Вона необхідна як з точки зору потреби розвитку законодавства, так й для 

практичного застосування міжнародно-правових джерел. Кодифікація шляхом 

систематизації норм міжнародного права значно полегшує і забезпечує 

практичну зручність застосування норм міжнародного права й у сучасних 

умовах можлива шляхом створення електронних баз даних, як якісним і 

практично зручним способом систематизації.  

 

3.4. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р.: умови прийняття, структура, зміст  

 

Глобальним міжнародним документом у системі джерел 

транснаціонального кримінального права являється Конвенція Організації 

Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, 

ухвалена у Нью-Йорку на 62-му пленарному засіданні 55 сесії Генеральної 

Асамблеї ООН Резолюцією 55/25 від 15 листопада 2000 р., та два протоколи 

до неї: Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї та Протокол проти незаконного ввозу 

мігрантів сушею, морем і повітрям. Із майже універсальною ратифікацією, 

Конвенція ООН 2000 р. являється світовим досягненням, що пропонує 

співробітництво у рамках протидії організованій злочинності всім державам-
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членам ООН. Україна ратифікувала Конвенцію із застереженнями і заявами 

Законом України № 1433-IV від 4 лютого 2004 р. (набула чинності 21 травня 

2004 р.) й тим самим взяла на себе зобов’язання вжити ряд заходів, у тому 

числі: криміналізувати внутрішні злочини (участь в організованій злочинній 

групі, відмивання коштів, корупція), прийняти правила екстрадиції, 

підтримувати співробітництво у правоохоронній діяльності, сприяти 

підготовці кадрів і технічної допомоги у протидії транснаціональній 

злочинності тощо. 

Останнім часом у науковій літературі Конвенції ООН 2000 р. приділяють 

увагу й вона стала предметом вивчення Н. Бойстера, Д.М. Валеєва, 

Н.А. Зелінської, А. Кассезе, Т.Т. Мансурова, В. Михайлова, В.С. Овчинського 

та, хоча й побіжно, інших вчених. В. Михайлов підкреслює «унікальність» 

Конвенції та «всеосяжний» її характер по ряду підстав: по-перше, по числу 

учасників її підготовки (над Конвенцією працювали делегації більше 120 

країн, що мали намір стати її учасниками, та 40 міжнародних організацій); по-

друге, за широким колом проблем, що нею охоплюються [244, с. 20-24]. 

«Системним міжнародним нормативно-правовим актом», що відзначається 

«комплексним підходом до предмету регулювання», являється «унікальним 

процесуально-охоронним механізмом співробітництва правоохоронних 

органів держав», характеризує Конвенцію Д.М. Валеев [27, с. 473]. 

«Адекватною відповіддю світової спільноти на процеси кримінальної 

глобалізації», що задає «алгоритми координацій дій у боротьбі з 

міжнародними мафіозними структурами», називає Конвенцію 

В.С. Овчинський [265, с. 33]. 

Активна діяльність по ухваленню міжнародного акту в сфері протидії 

транснаціональній злочинності почалась наприкінці XX ст. У зв’язку з 

Неапольською політичною декларацією і Глобальним планом дій проти 

організованої транснаціональної злочинності, прийнятих Всесвітньою 

конференцією з боротьби з транснаціональною організованою злочинністю в 

м. Неаполі (Італія) в листопаді 1994 р., на регіональному семінарі на рівні 
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міністрів, що відбувся в м. Буенос-Айрес (Аргентина) 27-30 листопада 1995 р., 

було заявлено про необхідність розробки такої міжнародної конвенції. В 

Буенос-Айресі була ухвалена Декларація по запобіганню організованій 

транснаціональній злочинності та боротьбі з нею [557], в якій держави 

Латинської Америки і Карибського басейну висловили зацікавленість своїх 

урядів у подальшому вивченні питання про переваги такої міжнародної 

конвенції та запропонували елементи для включення до неї. На регіональному 

семінарі на рівні міністрів країн Африки по організованій транснаціональній 

злочинності й корупції, що відбулась у Дакарі (Сенегал) 21-23 липня 1997 р., 

була ухвалена Дакарська декларація про запобігання організованій 

транснаціональній злочинності й корупції, а також протидії їм. Держави 

африканського регіону заявили про свою рішучу підтримку наміру розробити 

міжнародну конвенцію проти організованої транснаціональної злочинності й 

внесли з цією метою конкретні пропозиції. Вони закликали всі держави 

сприяти розробці цього документу і прийняти у ній активну участь, приклавши 

зусилля до того, щоб усунути розбіжності і вирішити концептуальні чи 

матеріально-правові проблеми, з метою завершити цій процес у максимально 

короткі строки [557]. У 1998 р. на регіональному семінарі по організованій 

транснаціональній злочинності й корупції на рівні міністрів країн Азії, що 

відбувся у Манілі (Філіппіни) 23-25 березня, була прийнята Манільська 

декларація по запобіганню транснаціональній злочинності й боротьбі з нею 

[559]. Матеріали цих семінарів були покладені в основу Проекту рамочної 

конвенції проти організованої злочинності, який був представлений Польщею 

і прийнятий до відома Генеральною Асамблеєю на 51-й сесії [554]. 

Резолюцією 52/85 від 12 грудня 1997 р. Генеральна Асамблея постановила 

заснувати міжсесійну міжурядову групу експертів для розробки попереднього 

проекту можливої всеосяжної міжнародної конвенції проти транснаціональної 

організованої злочинності [558]. Ця група експертів підготувала й подала на 

розгляд Комісії по запобіганню злочинності й кримінальному правосуддю 

доповідь, в якій були викладені варіанти змісту міжнародної конвенції проти 
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організованої транснаціональної злочинності.  

Подальша розробка конвенції й матеріалів щодо обговорення питання про 

розробку міжнародних документів, посвячених торгівлі жінками та дітьми, 

боротьбі з незаконним виготовленням і обігом вогнепальної зброї, його 

складових частин і компонентів й боєприпасів до нього, а також незаконному 

провозу і транспортуванню мігрантів, у тому числі й морем була перенесена у 

міжурядовий Спеціальний комітет, створений Генеральною Асамблеєю по 

рекомендації Комісії по запобіганню злочинності і кримінальному 

правосуддю та ЕКОСОР. Спеціальний комітет протягом січня 1999 р. – липня 

2000 р. провів десять сесій Комітету, на останній з яких була завершена робота 

над узгодженням положень Конвенції. 

Резолюцією 53/111 від 9 грудня 1998 р. ГА ООН на 53-й сесії було 

прийнято рішення про підготовку до ухвалення Конвенції проти 

транснаціональної організованої злочинності, що включало положення про 

введення кримінальної відповідальності за організацію і участь у злочинних 

об’єднаннях, відмивання коштів, корупцію і протидію правосуддю [555]. Тоді 

ж було постановлено розробити три протоколи, що доповнили б Конвенцію: 

1) про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками й 

дітьми, та покарання за неї; 2) незаконне ввезення мігрантів по суші, морю і 

повітрю; 3) незаконне виготовлення та обіг вогнепальної зброї, її складових 

частин, компонентів і боєприпасів. Розробка конвенції велася в активному 

режимі протягом двох років під керівництвом заступника Генерального 

секретаря ООН Піно Арлакки. Як зазначалось у резолюціях Генеральної 

Асамблеї 53/111 [555] та 53/114 [556], Конвенція покликана функціонувати як 

самодостатній і самостійний документ, бути всеосяжною, а додаткові 

міжнародно-правові документи розглядались як факультативні протоколи до 

неї, що охоплювали б сфери, які потребують конкретності, яку Конвенція не 

може забезпечити.  

Дискусійними у ході роботи над проектом Конвенції постали питання 

щодо формулювання загальноприйнятого визначення транснаціональної 
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злочинності та визначення сфери застосування цієї Конвенції. В основу 

дефініції транснаціонального злочину було покладено так званий «тест 

тяжкості» в об’єднанні з причетністю до злочину організованого 

кримінального угрупування, тобто злочин, що охоплюється конвенцією, 

повинно бути: а) достатньо тяжким і б) до нього повинна бути причетна 

організована кримінальна група, тобто злочин повинен включати ознаки 

транснаціональності й елементи, властиві організованій злочинності. Також 

виникла необхідність дати в конвенції перелік діянь, що відноситься до цієї 

категорії. Такий підхід мав свої переваги. Не дивлячись на спільне розуміння 

терміну «транснаціональний організований злочин», його конкретне 

наповнення може бути різним. Перелік злочинних діянь дозволяє чітко 

встановити, які саме злочини належать до цієї категорії. 

Переліки злочинів, що пропонувались державами, дають уявлення про те, 

який зміст вкладався ними у поняття «транснаціональний організований 

злочин». Зокрема, урядом Єгипту був запропоновано включити до переліку 

наступні злочини: незаконний обіг наркотичних засобів і психотропних 

речовин, «відмивання» грошей, торгівля жінками і дітьми, незаконне 

провезення і транспортування мігрантів, підробка грошових знаків, незаконна 

торгівля предметами культури чи їх викрадення, незаконний обіг ядерного 

матеріалу чи його викрадення, його використання чи загроза неправильного 

поводження з ним; терористичні акти як вони визначаються у відповідних 

міжнародних конвенціях; незаконне виготовлення і обіг вогнепальної зброї, 

боєприпасів, вибухових речовин та інших відповідних матеріалів; незаконний 

обіг автотранспортних засобів, їх частин і компонентів чи їх викрадення; акти 

корупції; незаконний обіг органів людського тіла; незаконний доступ до 

комп’ютерних систем і електронному обладнанню чи її незаконне 

використання, включаючи електронне переведення коштів; незаконний обіг 

біологічних і генетичних матеріалів чи їх викрадення. З огляду на динамічні, 

постійно мінливі форми злочинної діяльності, щоб уникнути обмеження 

міжнародно-правового впливу держав, країни Євросоюзу категорично 
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відкинули такий підхід, висловивши думку, що буде вельми складно 

досягнути консенсусу відносно списку злочинів із-за значного розходження 

умов у різних регіонах світу. 

Суттєві розбіжності були подолані й Спеціальний комітет по розробці 

конвенції 28 липня 2000 р. схвалив проект документу. Дещо пізніше, на сесії, 

що відбулась 2 – 28 жовтня 2000 р., Спеціальний комітет завершив розробку 

проекту протоколу по запобіганню і припиненню торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї, а також проекту протоколу проти 

незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю, що мають доповнити 

конвенцію [549]. Робота над проектом протоколу проти незаконного 

виготовлення і обігу вогнепальної зброї не була завершена.  

Резолюцією 55/25 від 15 листопада 2000 р. Генеральна Асамблея ООН 

відкрила для підписання Конвенцію ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності й два протоколи: Протокол по запобіганню і 

припиненню торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покаранні за неї, 

що доповнює Конвенцію, і Протокол проти незаконного ввезення мігрантів по 

суші, морю і повітрю, що також доповнює цю Конвенцію, а також закликала 

всі держави підписати й ратифікувати ці документи якомога скоріше, з тим 

щоб забезпечити набрання ними юридичної сили швидше. 12-15 грудня 

2000 р. в м. Палермо (Італія) відбулась Політична конференція високого рівня, 

скликана для підписання Конвенції та двох додаткових протоколів, у роботі 

якої взяли участь 148 делегацій. Підписали Конвенцію велика кількість 

учасників Конференції – 128 держав, що свідчить про те величезне значення, 

яку держави-члени ООН надають питанням розширення міжнародного 

співробітництва у протидії організованій злочинності й створенню правової 

бази взаємодії у цій сфері. 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 р. концептуально охоплює найбільш важливі питання протидії 

транснаціональній злочинності (41 стаття), є узагальнюючим міжнародно-

правовим договором, норми якого регулюють наступні відносини: 
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криміналізацію окремих видів злочинів; юрисдикцію держав-учасниць та 

відповідальність юридичних осіб; переслідування, винесення судового 

рішення і санкції; конфіскацію та арешт; видачу, передачу засуджених осіб; 

захист свідків; взаємну правову допомогу держав-учасниць; спільні 

розслідування; передачу кримінального провадження; дається визначення й 

характеристика окремих понять та багато інших питань організаційного, 

матеріального та технічного характеру [293]. Поряд із нормами загального 

характеру, що переважають у Конвенції, до її тексту включені конкретні 

заходи з питань протидії злочинним організованим угрупуванням, корупції та 

іншим злочинам, детально викладені процедури передачі кримінального 

провадження і арешту доходів від злочинів, видачі осіб, причетних до 

організованої злочинної діяльності, захисту свідків від вірогідної помсти, 

допомога потерпілим та їх захист. Метою Конвенції являється сприяння у 

співробітництві у справі більш ефективного попередження транснаціональної 

організованої злочинності та боротьби з нею (ст. 1).  

У процесі ухвалення Палермської конвенції визначення основних 

концептуальних понять «транснаціональний злочин» та «транснаціональна 

організована злочинність» не отримали однозначного тлумачення й допоки 

дискутуються в юридичній літературі. Н.А. Зелінська відмічає, що «у процесі 

розвитку міжнародного співробітництва у протидії транснаціональній 

організованій злочинності, поряд з кримінологічною версією, яка не вимагає 

строго нормативного визначення, термін «транснаціональний організований 

злочин» став використовуватися для визначення сфери міжнародного 

співробітництва у кримінальному переслідуванні правопорушників. Це 

створило необхідність напрацювання чітких параметрів цього поняття» [128, 

с. 215].  

У статті 2 Конвенції дається визначення понять «організована злочинна 

група», «серйозний злочин», «структурно оформлена група», «майно», 

«доходи від злочину», «арешт», «виїмка», «конфіскація», «основне 

правопорушення», «контрольована поставка» та «регіональна організація 
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економічної інтеграції». Поняття «серйозний злочин» не є чітко визначеним 

юридичним терміном, проте в п. b цієї статті дається роз’яснення, що це 

діяння, яке карається позбавленням волі на максимальний строк не менше 

чотирьох років або більш суворою мірою покарання. 

Не дивлячись на те, що в Конвенції не міститься прямого визначення 

транснаціональної організованої злочинності, проте, виходячи із змісту ст. 3, 

можна зробити висновок, що до неї відносяться злочини, які носять 

транснаціональний характер і здійснені при участі організованої злочинної 

групи (ст. 3 п. 2). Транснаціональний характер злочин має у випадку, якщо він: 

вчинений більш ніж в одній державі; вчинений в одній державі, проте істотна 

частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в 

іншій державі; вчинений в одній державі, але за участі організованої злочинної 

групи, яка здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; вчинений 

в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі. 

Очевидно, такий підхід дозволить застосовувати Конвенцію для правової 

допомоги або співробітництва оперативних підрозділів різних держав з метою 

виявлення, попередження, припинення, розкриття і розслідування всіх 

злочинів, що представляють достатньо високу ступінь суспільної небезпеки, 

стосуються юрисдикції та інтересів двох й більше держав.  

Під організованою групою в Конвенції розуміється структурно 

оформлена група у складі трьох і більше осіб, що існує протягом певного часу 

і діє узгоджено з метою здійснення одного чи кількох серйозних конвенційних 

злочинів, щоб отримати, прямо чи опосередковано, фінансову чи іншу 

матеріальну вигоду. Численний склад організованої групи був підданий 

ґрунтовному розгляду ході роботи Спеціального комітету. У результаті 

зупинились на тому, що у контексті Конвенції організовану групу можуть 

утворити три й більше особи.  

У Конвенції віднесені до транснаціональних кримінальних злочинів такі 

небезпечні діяння як участь в організованій злочинній групі (ст. 5), відмивання 

злочинних доходів (ст. 6), корупція (ст. 8), перешкоджання здійсненню 
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правосуддю (ст. 23). Проте існує необхідність розширення числа видів 

транснаціональних злочинів шляхом доповнення Конвенції відповідними 

протоколами. Зокрема Євросоюз висунув пропозицію з доповнення Конвенції 

ООН 2000 р. протоколом, який встановлював би додаткову відповідальність за 

фальсифікацію лікарських засобів [516, с. 8] на зразок протоколів щодо 

торгівлі людьми, незаконного ввезення мігрантів. При конструюванні ст. 5 

Конвенції, що закріплює зобов’язання держав криміналізувати участь в 

організованій злочинній групі, розробники враховували інтереси різних 

держав з властивими їм правовими системами. До відома були взяті як 

американська концепція змови, відповідно до якої самі факти створення 

злочинної організації і участі в ній розглядаються як закінчені злочини, так і 

теорія співучасті, що використовується у континентальному праві, в якій 

змова на здійснення злочину чи пошук спільників оцінюється як приготування 

до відповідного злочину.  

У нормах Конвенції фіксуються зобов’язання держав-учасниць приймати 

законодавчі й інші заходи з тим, щоб визнати в якості кримінально карних 

певні діяння, що здійснені навмисно (ст. 7, 9). На відміну від 

внутрішньодержавного кримінального закону, який передбачає 

відповідальність за навмисні й необережні злочини, Конвенція визнає 

злочином лише навмисно здійснені діяння. Характеристика криміналізованих 

діянь доповнюється заходами, орієнтованими на встановлення внутрішнього 

режиму регулювання й нагляду та на забезпечення ефективних дій державних 

органів.  

Відзначимо серйозну увагу, приділену в Конвенції протидії відмиванню 

коштів від злочинів. У зв’язку з цим передбачено, що держави не тільки 

повинні прагнути криміналізувати відмивання коштів, але й зобов’язані 

встановлювати всезагальний режим нагляду відносно банків й інших 

фінансових установ з метою недопущення й виявлення всіх форм відмивання 

грошових коштів. Такий режим повинен включати і вимоги про ідентифікацію 

особи клієнта, ведення звітності й надання інформації про підозрілі угоди. При 
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встановленні таких заходів Конвенція закликає керуватися ініціативами 

багатосторонніх організацій, зокрема Спеціальної фінансової комісії по 

проблемам відмивання коштів. Крім того, з метою боротьби з відмиванням 

закріплені також конфіскація і арешт доходів від злочинної діяльності, 

механізм міжнародного співробітництва і розпорядження конфіскованим 

майном, а також рекомендовано скорочувати можливості для організованих 

злочинних груп використовувати доходи від злочинів на законних ринках. 

Такі заходи можуть включити, зокрема, попередження зловживань ліцензіями 

на здійснення комерційної діяльності; позбавлення за рішенням суду на 

певний період часу осіб, засуджених за злочини, що охоплюються 

Конвенцією, права займати посади керівників юридичних осіб і створення 

реєстру таких осіб.  

У статті 11 (п. 6) Конвенції закріплено принцип, згідно якого визначення 

злочинів входить у сферу внутрішнього законодавства кожної держави-

учасника. У національному праві цілком можуть бути визнані в якості 

кримінально карних діяння, які являються дещо іншими по своєму охопленню 

(наприклад, два чи кілька злочинів по внутрішньому праву можуть складати 

один злочин, охоплений Конвенцією), особливо коли це відображає раніше 

існуюче законодавство і прецедентне право. Таким чином, положення 

Конвенції і протоколів до неї встановлюють лише мінімальні стандарти, яких 

держави повинні дотримуватися в інтересах узгодженості, проте держави-

учасниці зберігають за собою право не обмежуватися ними. У ст. 34 (п. 3) 

обумовлено, що «кожна Держава-учасник може приймати більш строгі чи 

суворі заходи, ніж заходи, передбачені цією Конвенцією, для запобігання 

транснаціональній організованій злочинності й боротьби з нею». Перш ніж 

використати формулювання чи терміни, вживані в Конвенції, укладачам 

національних законів рекомендується перевірити їх відповідність опису інших 

злочинів, визначенням і законодавчій практиці, що існують у даній країні. 

Конвенція була розроблена для спільних цілей, внаслідок чого рівень 

абстракції Конвенції вище, ніж це необхідно для внутрішнього законодавства. 
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Тому замість того, щоб дослівно включати ті чи інші положення Конвенції до 

свого законодавства, укладачам національних законів рекомендується 

передавати їх дух і сенс [353].  

Крім того, Палермською конвенцією були введені стандарти, спрямовані 

на забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою 

злочинністю; включені положення про співробітництво правоохоронних 

органів різних держав; відповідно до принципів, що склались у міжнародному 

праві, вирішені питання юрисдикції (у тому числі універсальної), екстрадиції, 

передачі засуджених осіб, спільних розслідувань, передачі кримінального 

провадження. У Конвенції також передбачаються організація міжнародного 

співробітництва по питанням конфіскації доходів від злочинів, майна, 

обладнання чи інших засобів здійснення злочинів, надання взаємної правової 

допомоги та будь-якого іншого виду допомоги, що не суперечить 

внутрішньому законодавству запитуваної держави-учасниці. Крім того, 

Конвенція орієнтує на створення системи протидії зловживанням зі сторони 

організованих злочинних груп процедурами торгів, що проводяться 

публічними органами, субсидіями і ліцензіями, що видаються публічними 

органами для здійснення комерційної діяльності, а також використання для 

попередження зловживань юридичних осіб. У світлі останнього пропонується 

створити публічний реєстр юридичних і фізичних осіб, що беруть участь у 

заснуванні, управлінні та фінансуванні юридичних осіб. Можливо також вести 

реєстр осіб, засуджених за злочини, що охоплюються Конвенцією, і 

позбавлених права займати посади керівників юридичних осіб. 

Надання правової допомоги і видача, а також співробітництво 

правоохоронних органів в непроцесуальних формах, являючись одними із 

самих важливих практичних проблем боротьби з транснаціональною 

злочинністю, також знайшли саме широке висвітлення в Конвенції. Поряд з 

цим тут містяться і положення, спрямовані на розширення спеціальних 

методів розкриття злочинів (агентурні операції, поставки, що контролюються, 

електронне прослуховування, співробітництво громадян з правоохоронними 
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органами).  

В Конвенції міститься рекомендація державам включити до 

національного законодавства правило про покладення обов’язку доказування 

законності походження майна, що належить особі, яка притягується до 

кримінальної відповідальності у зв’язку з приналежністю до організованої 

злочинної діяльності, на цю особу. Проте слід врахувати, що, за 

законодавством європейських держав, конфіскація можлива лише відносно 

знарядь і засобів здійснення злочинів, а також предметів, добутих злочинним 

шляхом.  

Важливе місце в Конвенції займають питання надання правової допомоги 

у розслідуванні, кримінальному переслідуванні й судовому розгляді у зв’язку 

з транснаціональними злочинами, до здійснення яких причетна організована 

злочинна група. Вперше дано розгорнуте поняття «взаємної правової 

допомоги», яке містить: «одержання показань свідків або заяв від окремих 

осіб; b) вручення судових документів; c) проведення обшуку і здійснення 

виїмки або арешту; d) огляд об'єктів і ділянок місцевості; e) надання 

інформації, речових доказів і оцінок експертів; f) надання оригіналів або 

завірених копій відповідних документів і матеріалів, включаючи урядові, 

банківські, фінансові, корпоративні чи комерційні документи; g) виявлення 

або відстеження доходів від злочинів, майна, засобів вчинення злочинів або 

інших предметів з метою доведення; h) сприяння добровільній явці 

відповідних осіб до органів запитуючої Держави-учасниці; i) надання будь-

якого іншого виду допомоги, що не суперечить внутрішньому законодавству 

запитуваної Держави-учасниці» (ст. 18 п. 3). Взаємна правова допомога, 

порядок здійснення якої детально розписаний у ст. 28 Конвенції, може 

представлятися в максимально можливому обсязі. Зокрема, вона може 

включати отримання показань свідків чи заяв; вручення судових документів; 

проведення обшуку, вилучення чи арешту; огляд об’єктів і ділянок місцевості; 

надання інформації, речових доказів і висновків експертів; виявлення чи 

відстеження доходів від злочинів, майна, засобів здійснення злочинів чи інших 



 241 

предметів для цілей доказування; сприяння добровільній явці тощо.  

Окремі норми Конвенції характеризуються предметними зв’язками з 

такими документами Ради Європи як Конвенція про відмивання, виявлення, 

вилучення і конфіскацію доходів від злочинної діяльності 1990 р. і 

Кримінально-правова конвенція про корупцію 1999 р. (остання стикується з 

Цивільно-правовою конвенцією про корупцію 1999 р.). У них суміщені 

заходи, які повинні бути вжиті на національному рівні, і міри у сфері 

міжнародного співробітництва.  

Як відмічає Д.М. Валеєв, «разом з тим, аналіз Конвенції дозволив 

визначити ряд так званих «проблемних норм» з точки зору їх теоретико-

правової досконалості» [27, с. 475]. Очевидно формулювання деяких норм, не 

завжди точних, «обтічних» диспозицій викликано широким поширенням норм 

«м’якого права», покликаного дотримуватися основних принципів 

міжнародного права, закріплених у Статуті ООН, і перш за все, принципу, що 

стосується зобов’язання у відповідності зі Статутом не втручатися у справи, 

що відносяться до компетенції будь-якої іншої держави і принципу суверенної 

рівності держав. У цьому зв’язку Ю.С. Безбородов вважає, що у більшості 

випадків результатом правотворчої діяльності міжнародних організацій 

«стають не правоустановчі акти, а акти, що містять норми так званого «м’якого 

права» [12, с. 80]. 

Міжнародна правозастосовна практика свідчить про те, що, 

обґрунтовуючи свою правову позицію, держави-учасниці міжнародних 

договорів звертаються до норм «м’якого права» так само як й до норм 

«жорсткого права». Норми «м’якого права» сприяють більш безболісному 

входженню держав у міжнародне правове поле, акцентуючи їх право 

здійснювати дії на власний розсуд. У Палермській конвенції такі «м’які 

норми» представлені у достатній мірі, наприклад, у ст. 12 ч. 7 встановлюється, 

що «держави-учасниці можуть розглянути можливість встановлення вимоги 

про те, щоб особа, яка вчинила злочин, довела законне походження 

передбачуваних доходів від злочину чи іншого майна, що підлягає 
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конфіскації, у тій мірі, в якій така вимога відповідає принципам їх 

внутрішнього законодавства і характеру судового й іншого розгляду». Й далі 

у цій статті зазначено, що «положення цієї статті не тлумачаться як такі, що 

завдають шкоди правам сумлінних третіх сторін» (п. 8) й «ніщо у цій статті не 

зачіпає принципу, відповідно до якого заходи, про які в ній йдеться, 

визначаються і вчиняються відповідно до положень внутрішнього 

законодавства Держави-учасниці та за умови їх дотримання» (п. 9). 

Безсумнівно, що такі норми будуть з часом набувати все більшої 

імперативності. 

Отже, Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р. та протоколи до неї являють собою міжнародно-правовий 

документ, універсальність якого підтверджується, по-перше, кількістю 

держав, що брали участь у її розробці, підписанні та стали її учасниками, по-

друге, широким колом охоплюваних проблем. Перш за все це відноситься до 

вимоги криміналізувати: створення організованої злочинної групи і участь у 

ній; відмивання грошових коштів (доходів); акти корупції; перешкоджання 

здійсненню правосуддя, торгівля людьми та незаконне ввезення мігрантів. 

Універсальний характер Конвенції проявляється і в широкому наборі заходів, 

спрямованих на попередження транснаціональної організованої злочинності: 

встановлення всеосяжного внутрішнього режиму регулювання і нагляду щодо 

банків і небанківських фінансових установ, недопущення і виявлення усіх 

форм відмивання коштів; вжиття заходів для забезпечення ефективних дій 

органів держав-учасниць у сфері попередження і виявлення корупції серед 

публічних посадових осіб і покарання за неї; конфіскацію майна та арешт; 

екстрадицію, захист свідків і потерпілих тощо. З прийняттям Конвенції 

отримали «легалізацію» терміни «транснаціональна злочинність», 

«транснаціональна організована злочинність», які вже давно поширені у 

сучасній юридичній літературі (вітчизняній й зарубіжній) та міжнародно-

правових документах. У подальшому все частіше використовуються ці 

терміни, що підкреслює тісний зв’язок цих двох характеристик явища, що 
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розглядається.  

 

Висновки до Розділу 3  

 

Узагальнюючи наведений у Розділі 3 науковий аналіз принципів 

транснаціонального кримінального права й формування й функціонування 

системи джерел, підкреслимо таке.  

Основоположне значення для формування транснаціонального 

кримінального права являється визнання принципів міжнародного права, 

серед яких важливе місце посідають принципи міжнародного кримінального 

права. Серед них основними являються «немає злочину без вказівки на те у 

законі», «немає покарання без вказівки на те в законі», принцип індивідуальної 

кримінальної відповідальності та її невідворотності, принцип недопустимості 

посилання на офіційне чи посадове становище особи, принцип 

комплементарності, універсальної кримінальної юрисдикції, міжнародного 

співробітництва, принцип незастосування строків давності відносно 

міжнародних кримінальних злочинів тощо 

Під джерелом транснаціонального кримінального права розуміється 

юридичне джерело права, яке являється у формальному сенсі результатом 

нормотворчої чи правозастосовної діяльності, основною ознакою якого 

являється його імперативний, а не рекомендаційний характер для застосування 

права.  

Формування джерел транснаціонального кримінального права, 

відбувалось під впливом розвитку суспільних відносин, зростання 

транснаціональної злочинності, розвитку системи міжнародного 

кримінального права, базуючись на основоположних засадах і принципах 

міжнародного права. 

Транснаціональне кримінальне право володіє власною системою джерел, 

витоки якої у джерелах міжнародного права, чільне місце серед яких 

посідає ст. 38 Статуту Міжнародного суду ООН. Система джерел 
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транснаціонального кримінального права вплетена в систему джерел 

міжнародного права, що становлять основу міжнародного кримінального 

права, норми якого взаємопов’язані, а іноді є визначальними щодо норм 

транснаціонального кримінального права. Норми джерел транснаціонального 

кримінального права мають імперативний характер, є формально-

визначеними та обов’язковими, мають загальний характер й чинність згідно 

порядку набрання юридичної сили конкретним актом.  

Систему джерел транснаціонального кримінального права утворюють 

загальноприйняті універсальні джерела (принципи міжнародного права, 

договори (конвенції), міжнародні звичаї) та допоміжні джерела (резолюції 

міжнародних організацій, рішення міжнародних судових інстанцій та судова 

практика, національне законодавство). Вагоме місце у цій системі займають 

антикримінальні конвенції, зокрема Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15 листопада 2000 р.  

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 р. та протоколи до неї являють собою кодифікований міжнародно-

правовий документ, універсального значення, що охоплює широке коло 

питань кримінально-правового характеру. Універсальний характер Конвенції 

проявляється у широкому колі проблем, що охоплюються нею, зокрема 

регулювання відносин, спрямованих на попередження транснаціональної 

організованої злочинності, визначення юрисдикції щодо транснаціональних 

злочинів, вимога криміналізації транснаціональних злочинів, кримінального 

переслідування винних осіб, види взаємної правової допомоги у 

співробітництві держав щодо протидії транснаціональній злочинності. У 

Конвенції ООН 2000 р. дається характеристика транснаціональності, 

організованої злочинності, організованої групи, «серйозного» злочину та 

інших категорій транснаціонального кримінального права.  

З огляду на особливості транснаціонального кримінального права 

особливе місце серед джерел права займає національне законодавство, яке 

потребує нормативного закріплення у міжнародно-правових актах. Це 
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обумовлено тим, що 1) національні органи, які здійснюють кримінальне 

переслідування за транснаціональні злочини, а також у процесі взаємодії з 

органами іноземних держав та міжнародними органами, застосовують 

внутрішнє право, яке базується на принципах міжнародного кримінального 

права, або застосовують норми цих галузей безпосередньо; 2) за нормами 

транснаціонального кримінального права вимагається криміналізація й 

пеналізація транснаціональних злочинів у національному законодавстві; 3) у 

випадку вчинення транснаціонального злочину національний суд рішення 

(вирок) виносить на підставі національного законодавства (допускається й на 

підставі норм міжнародного кримінального права), у той час як у випадку 

вчинення міжнародного злочину органи міжнародної юстиції виносять 

рішення (вирок) безпосередньо на підставі норм міжнародного права.  

Особливістю системи джерел транснаціонального кримінального права 

являється відсутність єдиного кодифікованого джерела, що являє собою 

нагальну необхідність з огляду на безпрецедентне зростання 

транснаціональної злочинності й необхідність світової спільноти протидії їй.  

Основні наукові результати даного розділу розкриті у наступних публікаціях: 

[293; 298; 300; 302; 305; 307; 312]. 
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РОЗДІЛ 4.  

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНЕ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО:  

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ ВИМІР 

 

4.1. Концепція транснаціонального злочину як категорії 

міжнародного кримінального права  

 

У транснаціональному кримінальному праві ключовою категорією 

являється поняття «транснаціональний злочин», виокремлення якої як 

самостійної категорії міжнародного кримінального права привело до 

формування цієї підгалузі. Для з’ясування природи транснаціонального 

кримінального права одним з важливих питань являється досягнення єдиного 

підходу до кваліфікації певних діянь як транснаціональних злочинів [286]. 

Родовим поняттям транснаціонального кримінального злочину являється 

поняття міжнародного правопорушення. Воно володіє підвищеною 

суспільною небезпекою порівняно з іншими злочинами, так як 

характеризується двох-об’єктністю: по-перше порушуються суспільні 

відносини, з метою захисту яких й укладаються міжнародні договори 

(конвенції), по-друге, порушуються відносини, що характеризують виконання 

такого міжнародного зобов’язання. У першому випадку об’єктом 

правопорушення являється широке коло відносин – це можуть бути мир, 

безпека людства, свобода особи, безпека держави, навколишнє середовище 

тощо, у другому – дотримання принципу pacta sunt servanda (договорів слід 

дотримуватися). 

Поняття міжнародного злочину сформувалось в теорії міжнародного 

кримінального права під впливом й розвитком доктрини осудження суспільно-

небезпечних діянь, що створюють загрозу стабільності, миру, людяності, 

життю й здоров’ю людини, її правам та цінностям. Професор Н.А. Зелінська 

відмічає: «поняття міжнародного злочину сягає своїм корінням у русло 

природно-правових поглядів» [129, с. 250]. Це поняття виникло і розвивалося 



 247 

в міру усвідомлення народами тієї безумовної істини, що існують 

правопорушення, які зазіхають на основи існування всього людства і 

попирають права кожної людини. Термін «злочин» у лексиці всіх народів світу 

найбільш адекватно відбиває моральний осуд цього зла.  

Перші спроби обґрунтувати й кодифікувати поняття й ознаки конкретних 

правопорушень, міжнародного злочину, розробити процесуальні форми і 

процедури, види і розмір санкцій застосовувались ще наприкінці XIX ст. й 

були розвинуті на початку XX ст. у працях П.Є. Казанського, 

Л. Камаровського, М.М. Коркунова, Ф. Ліста, Ф.Ф. Мартенса, А. Фердросса та 

інших вчених. До міжнародних злочинів вони відносили прагнення одних 

держав поглинути інші та прагнення до всесвітнього панування, напад без 

оголошення війни і достатнього приводу. Злочин вони розглядали як 

посягання на загальний правовий порядок, що зобов'язувало держави ввести у 

своє національне законодавство норми міжнародного кримінального права. 

У ХХ ст. розробка поняття «міжнародний злочин» велась у рамках 

міжнародних організацій, зокрема у період між двома світовими війнами під 

егідою Ліги націй проводилась тривала, проте безуспішна, діяльність по 

кодифікації відповідних положень про відповідальність за міжнародні 

правопорушення. Певний вклад у розробку зазначеної проблематики у цей час 

було зроблено вченими США, де проводилась приватна кодифікація, яка 

передбачала розробку проектів окремих конвенцій, зокрема, 

«Відповідальність урядів», «Дипломатичний захист», «Відповідальність 

держав за шкоду, завдану на їх території особі й власності іноземців», що 

здійснювалась Американським інститутом міжнародного права і юридичним 

факультетом Гарвардського університету. Аналізуючи пророблену роботу, 

професор Д.Б. Левін писав: «протягом тривалого часу вони неминуче 

проводились в одному й тому ж плані – плані формування норм про 

відповідальність держав за шкоду, завдану іноземцям» [212, с. 14]. В основі 

цих програм були закладені уявлення, обґрунтовані наукою приватного права, 

так перевага надавалася процедурам і умовам компенсації завданої 
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матеріальної і моральної шкоди, її обсяг, порядок, форма відповідних 

розрахунків тощо. Тому при визначенні будь-якого діяння у сфері 

міжнародних відносин частіше за все вживався термін «міжнародний делікт», 

що відповідало тогочасному розвитку теоретичних пошуків і вимогам часу. 

Відомий італійський вчений Д. Анцилотті, вживаючи поняття «міжнародний 

делікт» охоплював ним дві групи правопорушень: міжнародні злочини й 

конвенційні злочини, розуміючи під ним будь-яке порушення зобов’язання, 

що покладається в силу міжнародно-правової норми, чи таке що суперечить 

зобов’язанню, даному однією державою іншій державі [7, с. 394]. Конвенційні 

злочини, як найбільш часто вживаний термін в теорії міжнародного і 

кримінального права для характеристики злочинного діяння, основою 

криміналізації якого послужила норма міжнародного договору, традиційно 

розглядаються спільно з міжнародними злочинами.  

У науковій літературі пропонувалось використати й інші поняття, що 

позначають злочинні посягання, зокрема вчений А.Н. Трайнін, слідом за 

професором Мадридського університету Сальдана, вживав термін 

«інтернаціональний делікт», під яким розумів посягання на мирні відносини 

між державами. «Якою б не була великою соціальна небезпека таких злочинів, 

як торгівля жінками, підробка грошей тощо, якою б не була корисна іноді 

скоординована боротьба з ними, ці злочини не являються посяганнями на 

мирні міжнародні відносини. Отже, делікти, що охоплюються цими 

конвенціями, не являються міжнародними деліктами. І навпаки, цілком уявні 

й реально існують багато деліктів, що представляють серйозне посягання на 

мирне співжиття народів, отже, інтернаціональні делікти, які залишились за 

межами інтернаціональних конвенцій» [396, с. 99-100]. Професор 

В.А. Василенко пропонував ввести в обіг поняття «квазіміжнародний делікт», 

визначаючи його як «злочинне діяння фізичної особи, що суперечить 

приписам міжнародних угод чи звичаїв, рівно як і сформульованим на їх 

основі нормам внутрішньодержавного (національного) права» [29, с. 171]. 

У минулому столітті італійський юрист, згодом член Комісії 
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міжнародного права ООН, Роберто Аго, ще у 1939 р. вперше розмежував 

ординарні міжнародно-протиправні діяння (публічні делікти) і виключно 

серйозні порушення міжнародного права (міжнародні злочини) [440, с. 412]. 

Вже у документах Конференції по уніфікації кримінального законодавства 

1927 р., учасники якої утвердили перелік таких злочинів на основі 

міжнародних конвенцій, виділяється термін «універсальні злочини» в якості 

різновидності delicti jus gentium. 

Після Другої світової війни широке коло питань, пов’язаних із змістом 

міжнародного кримінального права, неодноразово ставились на розгляд 

Організації Об’єднаних Націй та її комісій. Їхні пошуки були доповнені 

юридичною практикою Нюрнберзького і Токійського трибуналів, що 

створили важливі правила, на підставі яких були сформульовані поняття й 

ознаки актуальних на той час порушень міжнародного права. Зокрема, у 

Статуті Нюрнберзького трибуналу (ст. 6) виділяються три види протиправних 

діянь проти людства (злочини проти миру, проти людяності, воєнні злочини), 

які усією міжнародною спільнотою визнаються як серйозні міжнародні 

злочини. Важливо, що будь-який злочин, що підпадав під юрисдикцію 

Трибуналу, визнавався таким незалежно від того чи являлося це діяння 

порушенням внутрішнього права країни, де воно було здійснено, чи ні. За 

рішеннями Нюрнберзького й Токійського трибуналів було започатковано 

прецедент у міжнародному праві: відбулась криміналізація злочинного діяння, 

що не є злочином за нормами національного права. На цій підставі була 

сформована категорія міжнародного злочину, пов’язана з міжнародною 

юстицією, у новому значенні, що раніше не мало практичного використання 

при здійсненні правосуддя. 

Ідеї й положення Статуту Нюрнберзького трибуналу були розвинуті й 

доповнили перелік злочинів у наступних документах ООН, зокрема в 

Женевських конвенціях про захист жертв війни 1949 р. [435, с. 536], Конвенції 

про попередження злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 р. 

[163], Конвенції про заборону воєнного або будь-якого іншого ворожого 
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використання засобів впливу на природне середовище від 18 травня 1977 р. 

[176] та інших. Міжнародні злочини отримали чіткі юридичні характеристики, 

що сприяло виробленню доктрини міжнародного кримінального права й 

концепції міжнародного злочину. Слід визнати, що міжнародний злочин чи 

міжнародний злочин stricto sensu, тобто міжнародно-правовий злочин, набуває 

«міжнародної» характеристики за походженням кримінально-правової 

заборони. Такий злочин криміналізований міжнародним правом, на нього 

поширюється не тільки національна, а й міжнародна кримінальна юрисдикція, 

тобто юрисдикція міжнародних кримінальних судів.  

Поступово стала складатися позиція, згідно якої дефініція «міжнародний 

делікт» вже не змогла охопити нових міждержавних, національних, расових, 

етнічних, релігійних явищ і конфліктів. «Термін «міжнародне 

правопорушення» нам уявляється таким, що більш відповідає специфіці 

міжнародного права і міжнародної відповідальності, ніж термін «делікт», що 

несе у собі історичний тягар цивілістичної конструкції», – писав П.М. Куріс 

[209, с. 72]. 

У доктрині міжнародного права праві найбільш вживаним являється 

поняття «злочин», яке розкривається неоднозначно, перш за все із-за 

відсутності єдиного кодифікованого джерела. Це й серйозні порушення 

міжнародного гуманітарного права [375; 376], і злочини по міжнародному 

праву (Г. Верле) [35, с. 38] і тяжкі злочини, що загрожують загальному миру, 

безпеці й благополуччю [345], і міжнародні кримінальні злочини і злочини 

проти миру і безпеки людства [324], «універсальні злочини» (О. Трикоз, 

Г. Швець, А. Кассезе) [400; 471], екстрадиційні злочини (М. Бассіоуні) [448] і 

насамкінець, міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру (чи 

конвенційні злочини) [421, с. 48]. При цьому, наприклад, злочини проти миру 

і безпеки людства одні вчені називають злочинами у власному сенсі слова 

(В. Панов) [275], інші – злочинами по загальному міжнародному праву 

(Г. Верле, І. Лукашук, А. Наумов) [35; 222]. З часом це розмаїття дефініцій на 

рівні достатньо узагальнених положень сприяло виробленню єдиного підходу 
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до визначення суспільно небезпечних для міжнародного миру і безпеки діянь, 

які шляхом виокремлення їхніх ознак у відповідних нормах віднесені до 

категорії міжнародних злочинів. Проте й зараз, як вже зазначалось, існує 

нагальна необхідність у систематизації міжнародних злочинів й завершенні 

роботи Комісії з міжнародного права ООН над Проектом Кодексу злочинів 

проти миру і безпеки людства.  

З плином часу поняття міжнародного злочину еволюціонує, змінюється, 

наповнюється новим змістом, набуває характеристик транснаціональності. 

Як зазначає Н.А. Зелінська, «міжнародно-правові злочини складають тільки 

частину міжнародної злочинності. Друга її частина складається із злочинів, що 

відносяться до категорії транснаціональних» [119, с. 105]. Серед давніх 

злочинів, що можуть бути віднесені до транснаціональних, називають 

работоргівлю та піратство, відносно яких на Віденському конгресі 1815 р. була 

прийнята спеціальна Декларація відносно рабства і работоргівлі. Через кілька 

десятиліть у 1841 р. між Австрією, Англією, Пруссією, Росією та Францією 

був укладений договір, за яким работоргівля була прирівняна до піратства, а 

воєнним кораблям країн-учасниць договору була надана можливість зупиняти 

і обшукувати підозрювані у работоргівлі кораблі, звільняти рабів і передавати 

винних органам правосуддя.  

Категорія «транснаціональний злочин» не має в юриспруденції 

переконливого концептуального обґрунтування й однозначного тлумачення 

[313]: її вивчають з різних аспектів й обґрунтовують вітчизняні й зарубіжні 

вчені (Дж. Альбанезе, А. Боссард, Н. Бойстер, Н. Дрьоміна-Волок, 

Г. Жаровська, Н. Зелінська, А. Князькіна, Дж. Мюллер). Ця категорія 

характеризується рядом кваліфікуючих ознак, все частіше зустрічається у 

міжнародному кримінальному праві, разом з тим, аналіз положень 

міжнародних актів вказує на те, що в переважній більшості вони не містять 

визначення даного явища, а при відсутності загального поняття вводяться 

спеціальні, наприклад корупція як транснаціональний злочин [54, с. 87], 

фальсифікація лікарських засобів як транснаціональний злочин [66, с. 33-34] 
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та інші. Відсутнє визначення даної категорії в нормативних документах як 

міжнародно-правового так й національного характеру. Іноді поряд з поняттям 

«транснаціональний» використовують поняття «транскордонний», причому в 

однаковому контексті [282, с. 10]. У внутрішньо-державному законодавстві 

використовуються обидва ці терміни, іноді як взаємозамінні поняття, що, 

виходячи із смислового значення, представляється не цілком коректним. 

Семантичний аналіз терміну «транснаціональний» свідчить, що значення 

першої частини слова «транс» означає «крізь, через, за», тобто «рух, 

переміщення, проникнення, вихід за встановлені межі». Це спільне родове 

значення об’єднує дані терміни, тоді як зміст інших коренів по смислу не 

ідентичний [433, с. 99]. 

При використанні категорій «транснаціональний» і «транскордонний» 

слід враховувати їх смислову розбіжність, засновану у першому випадку на 

приналежності учасників організованих злочинних формувань до 

громадянства держави (в окремих випадках, держав), тобто на особі 

правопорушника, на другому – на місці здійснення злочину. В основі терміну 

«транскордонний» доцільним буде виділити територіальну ознаку. Згідно 

теорії кримінального права, злочин вважається здійсненим на території 

держави, якщо він розпочатий і закінчений на території держави, якщо 

приготування чи посягання здійснювались за кордоном, а закінчився (чи 

наступив злочинний результат) на території іншої держави. Як слушно 

зазначає Н. Бойстер, «для транснаціональних злочинців, що задіяні у 

транскордонних злочинах, кордони – частина бізнесу» [456, с. 4]. На практиці 

далеко не всі злочини, що розуміються як «транснаціональні» у значенні 

«транскордонні», дійсно перетинають кордони. 

Поряд із категорією «транснаціональний злочин» застосовується поняття 

«транснаціональна організована злочинність», зокрема у Конвенції ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., визначено, що 

стосовно попередження, розслідування і кримінального переслідування, 

поняття «транснаціональний організований злочин» охоплює дві категорії 
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правопорушень: 1) широкий спектр серйозних злочинів, тобто злочинів, що 

караються позбавленням волі на максимальний строк не менше чотирьох років 

чи більш суворою мірою покарання, якщо вони мають транснаціональний 

характер і скоєні за участі організованої злочинної групи; 2) правопорушення, 

які підлягають криміналізації відповідно до Конвенції, тобто: участь в 

організованій злочинній групі, відмивання доходів від злочинів, корупція, 

перешкоджання здійсненню правосуддя.  

Згідно Конвенції, дефініція організованої злочинної групи як діючої «з 

метою отримати, прямо чи опосередковано, фінансову чи іншу матеріальну 

вигоду» обмежує сферу свого поширення діяннями з корисливою мотивацією, 

виключаючи з цього формулювання політично мотивовані правопорушення, 

що являється принциповим питанням. Конвенція поширюється на дії тих 

організованих злочинних груп, які керуються прагматичними, а не 

ідеологічними міркуваннями. Особливістю криміналізації транснаціонального 

організованого злочину являється відсутність характеристики 

транснаціональності злочину: правопорушення визнається національним 

правом злочинним незалежно від того, чи поширюються воно і/чи його 

наслідки за межі однієї держави.  

У доктрині міжнародного права отримали вживання й такі поняття як 

кримінальний злочин міжнародного характеру та конвенційний злочин у 

збігаючих значеннях й часто їх ототожнюють з транснаціональними 

(А. Цвєтков). При спільності визначень, характерних ознак, властивостей, 

вживання в міжнародно-правових актах між ними також існує термінологічна 

розбіжність.  

Кримінальні злочини міжнародного характеру визначаються як діяння, 

передбачені міжнародним договором, що не відносяться до злочинів проти 

людства, миру і безпеки, але посягають на нормальні стабільні відносини між 

державами, наносять шкоду мирному співробітництву в різних сферах 

відносин (економічній, соціально-культурній, майновій тощо), а також 

організаціям і громадянам. Вони караються або згідно норм, встановлених у 
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міжнародних договорах, або згідно національного кримінального 

законодавства у відповідності з цими договорами. До них належать: діяння 

проти стабільності міжнародних відносин (тероризм, захоплення заручників, 

захоплення і угон повітряних суден тощо); діяння, що наносять шкоду 

економічному, соціальному і культурному розвитку держав (фальшування 

грошей, незаконний обіг наркотиків, легалізація злочинних доходів тощо); 

злочини, що здійснюються у відкритому морі (піратство); злочинні посягання 

на особисті права людини (работоргівля тощо), ряд інших [242, с. 116]. Щодо 

конвенційних злочинів, то, як наголошує І.І. Лукашук, «це злочини, склад яких 

визначений міжнародними конвенціями, що зобов’язують держави-учасниці, 

ввести відповідні норми у своє кримінальне право» [217, с. 433]. 

М.Ш. Бассіоуні характеризує транснаціональні злочини як приватні або 

неурядові злочини, підкреслюючи тим, що здійснюються вони фізичними чи 

юридичними особами, як-от компаніями, можуть бути здійснені посадовими 

особами, що вчиняють дії приватного характеру [447, с. 421]. Приватними 

називає транснаціональні злочини й Н. Бойстер [456, с. 3]. 

У документах стандартне визначення транснаціонального злочину було 

дано у Доповіді про результати Четвертого Огляду ООН по питанню про 

тенденції у сфері злочинності і функціонуванні систем кримінального 

правосуддя [561]. У ньому робиться акцент на транснаціональному характері 

злочинної діяльності й полягає у наступному: «Правопорушення, що охоплює 

– в аспектах, пов’язаних з плануванням, здійсненням і/чи прямими і 

непрямими наслідками – більше ніж одну країну». Національні по характеру 

кримінально-правової заборони, такі злочини являються міжнародними по 

характеристиці злочинної діяльності і/чи суб’єктів, що беруть у ній участь, в 

силу чого вони підпадають під юрисдикцію більше ніж однієї держави.  

З зв’язку з таким трактуванням транснаціонального злочину виникає 

питання, що стало дискусійним, чи достатньо для визнання злочину 

транснаціональним кримінально-правової заборони однієї країни чи цього 

замало? Позиція Дж.М. Мартіна, А.Т. Романо зводиться до того, що визнання 
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поведінки винних осіб як порушення кримінального закону, тобто злочину, 

достатньо по меншій мірі в одній із втягнених країн [501, с. 16]. Будь-яке 

діяння, що порушує національне кримінальне право, можна розглядати як 

злочин. Згідно позиції вчених, для визнання діяння транснаціональним 

достатньо заборони у кримінальному законі хоча б в одній країні; таке діяння 

являється і «транснаціональним», і «злочином». 

Заперечення з цього приводу висловив А. Боссард, який називає наступні 

умови для визнання міжнародного злочину транснаціональним. По-перше, 

транснаціональний злочин пов’язаний з перетином кордонів людьми 

(злочинцями – у процесі здійснення злочину чи після його здійснення з метою 

уникнути правосуддя; жертвами – у випадку захоплення заложників, торгівлі 

людьми тощо); переміщенням предметів (вогнепальна зброя, наркотики, речі, 

добуті злочинним шляхом) чи грошей (відмивання доходів, розкрадання з 

допомогою комп’ютерної мережі) тощо. По-друге, на національному рівні, 

згідно принципу «nullum crimen, nullа poena sine lege», антисуспільна 

поведінка може розглядатися як транснаціональний злочин тільки у тому 

випадку, якщо розглядається як злочинне правопорушення у законодавствах, 

по меншій мірі, двох держав або передбачається в якості злочинного 

багатосторонніми міжнародними угодами [459, с. 5]. Таким чином, на думку 

А. Боссарда, транснаціональним злочином може бути діяння, заборонене 

кримінальним законом не менше ніж двох держав. Ця точка зору знайшла у 

юридичній літературі аргументовану підтримку, зокрема Н.А. Зелінська 

вважає його точку зору обґрунтованою [122, с. 197]. У національному 

кримінальному праві для кваліфікації конкретного злочину вимагається 

кримінальна заборона однієї держави, однак для міжнародно-правової 

характеристики транснаціонального злочину вимагається «подвійна 

кримінальність» (Н. Зелінська), яка передбачає співпадаючі позиції держав. 

У Доповіді про злочинність і правосуддя, підготовленій для ООН 

Центром профілактики міжнародної злочинності, відмічається: «Найбільш 

загальна відмінна риса транснаціонального злочину полягає у тому, що він 
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включає в себе перетинання кордонів чи юрисдикції держав. Само по собі 

перетинання кордонів може мати на увазі як діючих, так й потенційних 

злочинців – які перетинають кордони при веденні своєї діяльності 

(перетинання кордонів для здійснення актів терору чи насильства, наприклад) 

чи намагаючись уникнути правосуддя, – мова йде про незаконні товари чи 

доходи від незаконної діяльності. Більше того, воно може також включати 

передачу інформації, що, по суті, «віртуально» на противагу фізичному 

перетинанню кордону. Існує також деяка невизначеність відносно самих 

злочинів. Насамкінець, різні правові системи криміналізують різні діяння і 

передбачають за них різні покарання. Як би то не було, значна кількість діянь 

підпадає під міжнародні конвенції, без яких було б майже неможливо вершити 

правосуддя з якимось результатом стосовно міжнародних справ. Ці конвенції 

– самою відомою з них, можливо, являється Конвенція ООН проти незаконної 

торгівлі наркотиками і психотропними препаратами 1988 р., – відображають 

розуміння, що поділяється державами, того, що певні діяння повинні бути 

врегульовані, заборонені чи криміналізовані» [482].  

Відзначимо, що концепція транснаціонального злочину як категорії 

міжнародного кримінального права базується на наступних важливих 

постулатах [317]. Транснаціональний злочин характеризується як діяння (це 

може бути як дія так й бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину з «іноземним 

елементом» (територія злочину може бути іноземна, співучасники можуть 

бути іноземці тощо), що викликає загрозу важливим суспільним відносинам 

(безпека, життя і здоров’я людини, майно, кошти тощо), або завдає шкоду цим 

відносинам. При цьому слід враховувати, що злочинні наслідки, як правило, 

наступають більше ніж для однієї держави.  

Злочинність транснаціонального кримінального діяння повинна бути 

встановлена джерелами міжнародного права й національним законодавством, 

що особливо важливо в сучасних умовах прискорення глобалізації, яка 

супроводжується трансформацією національної злочинності у 

транснаціональні міжнародні форми. На національний характер 
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транснаціонального злочину вказував А. Боссард, маючи на увазі те, що 

перетинаючи кордон, злочин стає міжнародним, проте у 

внутрішньодержавному праві встановлюється перелік діянь, що 

розглядаються в якості злочину, і передбачаються санкції за їх здійснення. 

Державний суверенітет у такому випадку порушується, адже 

транснаціональний злочин не має кордонів, а злочинці мало стурбовані 

міркуваннями дотримання державного суверенітету. У цьому сенсі 

міжнародний злочин є національним [459, с. 5]. Як зазначає Н.А. Зелінська, 

«уникнути зовнішньо парадоксального, хоча й вірного по суті, 

словосполучення «міжнародний національний злочин» дозволяє термін 

«транснаціональний злочин» [122, с. 196]. Отже, транснаціональний злочин за 

характером кримінально-правової заборони є національним, а за 

характеристикою злочинної діяльності та суб’єктів, які беруть в ній участь, 

являється міжнародним. 

Як концептуальну слід розглядати таку важливу ознаку 

транснаціонального злочину – транснаціональність. Її слід тлумачити у 

відповідності зі ст. 3 п. 2 Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р. [169]. Згідно цієї статті транснаціональний 

злочин розглядається як а) діяння здійснене більш ніж в одній державі; б) або 

злочин здійснений в одній державі, але суттєва частина його підготовки, 

планування, керівництва чи контролю має місце в іншій державі; в) або воно 

здійснено в одній державі, але при участі організованої злочинної групи, яка 

здійснює злочинну діяльність у більш ніж одній державі; г) або воно здійснено 

в одній держав, але його суттєві наслідки мають місце в іншій державі. 

З цього приводу професор Г. Верле зазначає: «діяння підпадає під вплив 

транснаціонального кримінального права, якщо воно відповідає трьом умовам. 

По-перше, воно повинно тягнути за собою індивідуальну відповідальність і 

бути карним. По-друге, норма, що встановлює таку відповідальність, повинна 

входити в систему міжнародного права. По-третє, діяння повинно бути 

караним незалежно від того, чи включено воно у національне право чи ні [35, 
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с. 38-39].  

На властивість транснаціональності як визначальну щодо 

транснаціонального злочину звертають увагу Н.А. Зелінська [122, с. 196-198] 

та І.І. Лукашук. Вони відмічають, що транснаціональний злочин визнається 

загальнокримінальним злочином й підпадає під юрисдикцію двох і більше 

держав, та, як наслідок, внаслідок його вчинення відбувається перетинання 

національних юрисдикцій при національно-правовому походженні 

кримінальної заборони. Транснаціональні злочини характеризує поєднання 

множинної («подвійної» чи більше) кримінальності та множинної 

(«подвійної» чи більше) юрисдикції. В одних випадках такі злочини 

здійснюються в одній державі, а наслідки проявляються в іншій, а в інших – 

частина злочинних дій здійснюється в одній державі, а частина в іншій, 

зокрема, зброя незаконно може бути придбана в одній державі, а незаконно 

продана в іншій. В. Цепелев, притримуючись схожої точки зору, відмічає, що 

такі злочини зачіпають інтереси двох й більше держав, однак вони, як правило, 

конвенціями не передбачені [422, с. 34].  

Відмітимо також, що транснаціональний характер будь-якого злочину 

підвищує його суспільну небезпеку, адже таким діянням завдається шкода не 

тільки безпосередньому об’єкту злочину, а й міждержавним відносинам. До 

механізму розкриття транснаціональних злочинів у всіх випадках 

притягуються додаткові сили і засоби (наприклад, міграційні органи, запити 

правоохоронним органам іноземної держави тощо). У зв’язку з цим у 

внутрішньодержавному законодавстві країн до обтяжуючих обставин 

кримінального злочину слід додати, що такою обставиною визнається 

здійснення злочину, що завідомо має транснаціональний характер (з 

«іноземним елементом»). 

Виходячи з цих концептуальних позицій, визначимо, що 

транснаціональний злочин являє собою злочинне діяння, пов’язане з 

«іноземним елементом»; становить значну суспільну небезпеку, оскільки 

посягає на безпеку, життя і здоров’я людини, майно, природу тощо) або завдає 
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шкоду цим відносинам; злочинні наслідки такого діяння наступають більше 

ніж для однієї держави. Транснаціональний злочин кваліфікується як злочинне 

діяння у національному праві двох й більше держав й підпадає під юрисдикцію 

цих держав. Міжнародна характеристика транснаціонального злочину 

визначається змістом злочинної діяльності (транснаціональності) суб’єктів, 

що беруть у ній участь, а національна характеристика визначається змістом 

кримінально-правової заборони (криміналізації діяння).  

Транснаціональний злочин, попри усі спільні риси, відрізняється від 

злочинного й караного у національному праві, від міжнародного злочину у 

всіх його видах й володіє певними особливостями. Родовим поняттям 

транснаціонального злочину являється міжнародний злочин, проте 

протиправність міжнародного злочину носить міжнародно-правовий 

характер, що дає можливість притягнення винної особи до кримінальної 

відповідальності незалежно від наявності національної кримінально-правової 

заборони. Транснаціональний характер злочину вимагає необхідності 

криміналізації діяння та кримінально-правового захисту відповідними 

кримінально-правовими нормами у національному внутрішньодержавному 

праві. 

Обов’язковими компонентами функціонування транснаціональної 

злочинності являються фактори перетину злочинцем державних кордонів та 

прояв результатів злочинної діяльності за межами країни. Це перетинання 

може бути як фізичним (тероризм, піратство тощо), так й віртуальним 

(кіберзлочини, шахрайство тощо). Транснаціональні злочини не обмежуються 

певною територією, у той час як застосування внутрішньодержавного права 

має територіальну обмеженість. При здійсненні транснаціонального злочину 

постає питання про міжнародні зобов’язання держав на певній правовій 

основі.  

Міжнародний характер транснаціонального злочину та необхідність 

криміналізації злочинного діяння й кримінально-правової заборони у 

національному праві являє собою основну складність боротьби з 
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транснаціональною організованою злочинністю, що вимагає усунення 

розбіжностей у законодавстві різних держав, яка існує попри всю схожість 

внутрішньодержавного кримінального права. Також існує необхідність 

гармонізації кримінально-правових і процесуальних елементів у системах 

права різних держав, у здатності взаємодіяти одна з одною, а також з 

міжнародним кримінальним правом. 

Отже, з позиції концептуального підходу, транснаціональним злочином 

являється діяння, для міжнародно-правової характеристики якого необхідна, 

як мінімум, подвійна кримінальність, тобто має бути кримінальна заборона не 

менше двох держав, що передбачає активну взаємодію у контексті 

міжнародного співробітництва. Транснаціональність являється визначальною 

властивістю транснаціонального злочину. Категорії «транснаціональний 

злочин», «злочин міжнародного характеру» й «конвенційний злочин» 

співпадають за характеристикою злочинного діяння, проте можуть різнитися 

за характеристикою транснаціональності. Ця властивість найбільш повно 

розкривається в ухвалених міжнародно-правових документах, зокрема в 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 

листопада 2000 р., які у своїй сукупності створюють правове поле у протидії 

транснаціональній злочинності. 

 

4.2. Транснаціональний злочин: характеристика, ознаки, види  

 

Характеристика транснаціонального злочину вимагає визначення ознак 

цього діяння та його місця серед видів міжнародних правопорушень. Не 

дивлячись на те, що транснаціональне кримінальне право власне й 

сформувалось з появою транснаціональних злочинів, одним з важливих 

аспектів залишається встановлення того, які злочини слід відносити до відання 

транснаціонального кримінального права. Вирішення даного питання напряму 

обумовлює визначення не тільки предмету, але й структури, а в кінцевому 

рахунку й поняття транснаціонального кримінального права. Дана проблема 
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обумовлює необхідність визначення кваліфікуючих ознак транснаціонального 

злочину та його відмінності від інших міжнародних правопорушень.  

Як вже зазначалось, родовим поняттям транснаціонального 

кримінального злочину являється поняття міжнародного правопорушення, 

різновидом якого являється міжнародний злочин. Міжнародні 

правопорушення не мають вичерпного переліку й являють велику суспільну 

небезпеку для світового правопорядку у цілому. З плином часу міжнародні 

злочини отримали чіткі юридичні характеристики, що сприяло виробленню 

доктрини міжнародного кримінального права й концепції міжнародного 

злочину [222; с. 287; 446]. Різноманітність нормативних актів привела до 

появи різних правових категорій, у тому числі різноманітних визначень і 

класифікацій, що існують лише в доктрині. М.А. Саркисян зазначає, що 

«предметний аналіз доктрини і практики сучасного міжнародного права 

дозволяє констатувати факт наявності суттєвих напрацювань у тому, що 

стосується кваліфікаційних ознак міжнародного злочину» [360, с. 83]. Їх 

повний обсяг дається у міжнародних правових актах (конвенціях, статутах, 

кодексах), ухвалених у рамках ООН, Комісії міжнародного права, 

міжнародних дипломатичних конференцій та регіональних організацій. 

Головною відмінною рисою міжнародних злочинів у вузькому значенні 

терміну являється протиправність, яка має міжнародно-правовий характер, 

тобто безпосереднє порушення норм міжнародного права, й передбачає 

можливість притягнення винної особи до кримінальної відповідальності 

незалежно від наявності національної кримінально-правової заборони.  

Суттєво доповнює характеристику міжнародних злочинів їх видова 

класифікація, яка може бути здійсненна з різних позицій, проте, зазначимо, що 

будь-яка класифікація злочинів, основана на юридично значимому критерії, 

представляє самостійну теоретичну цінність, відображає специфіку і систему 

міжнародних кримінально-правових відносин й розкриває зміст сучасних 

завдань міжнародного кримінального права у боротьбі зі злочинністю. В 

основу класифікацій кримінальних злочинів можуть бути покладені: родовий 
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об'єкт посягання; характер суспільно небезпечних наслідків; матеріальні та 

юридично-формальні підстави; форма вини; суб'єкти злочинів; територіальна 

поширеність злочинів; міжнародне визнання діяння як злочину у правових 

актах тощо. 

При класифікації злочинів на родовим об’єктом злочинного посягання і 

міжнародної кримінально-правової охорони, слід мати на увазі, що у 

міжнародному кримінальному праві багато злочинів можуть одночасно 

посягати на декілька родових об’єктів кримінально-правової охорони. 

Р. Адельханян пропонує наступну класифікацію: 1) злочини проти миру 

(агресія, злочини проти безпеки людства – геноцид, рабство, катування, 

апартеїд тощо); 2) воєнні злочини (згідно положень Римського статуту); 

3) злочини проти особистих прав і свобод людини (торгівля людьми, злочини, 

що виражаються в нелюдських чи принижуючих гідність видів поводження і 

покарання; 4) злочини проти суспільної безпеки (міжнародний тероризм, 

злочини проти безпеки морського судноплавства, екологічні злочини; 

5) злочини проти здоров’я населення і суспільної моралі (незаконний обіг 

наркотичних засобів і психотропних речовин, посягання на культурні цінності 

народів тощо); 6) злочини проти світової фінансово-економічної системи 

(фальшування грошей, легалізація злочинних доходів тощо) [1, с. 25-28]. 

Інші автори класифікують злочини, що охоплюються міжнародним 

кримінальним правом, за ознакою суб’єкта (І.П. Бліщенко, В.П. Панов та ін.). 

Це якісно різні, різнорівневі (хоча й у випадку здійснення міжнародних 

злочинів взаємопов’язані) явища. Тут різняться не тільки суб’єкти злочину і 

об’єкти посягання, але й способи, і форми відповідальності. Ці злочини мають 

доволі значні відмінні риси порівняно із злочинами, що здійснюються особами 

не в якості посадових осіб держави, а в якості приватних осіб.  

Після Другої світової війни розвиток міжнародних відносин 

супроводжувався посиленням охоронних заходів міжнародного характеру 

відносно прав і свобод людини і громадянина. Як результат, під охорону 

міжнародного права і світової спільноти були взяті права і свободи людини, а 
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певні діяння, що порушують права і свободи особи, міжнародною спільнотою 

були віднесені до категорії гуманітарних злочинів (геноцид, апартеїд тощо). 

Виділяють також особливу групу злочинів, що посягають на міждержавну 

сферу відносин (агресія, колоніалізм) [1, с. 43].  

У рамках матеріальних підстав у міжнародному кримінальному праві 

представлена класифікація злочинів, запропонована професором 

І.І. Карпецем, що отримала найбільше поширення і пов’язана з оцінкою 

глобальності тієї загрози, яку містять у собі відповідні діяння: міжнародні 

злочини і злочини міжнародного характеру. Дана класифікація базується не 

тільки на матеріальному критерії характеру і ступеню суспільної небезпеки 

злочинів, але й на їх формальному «походженні» тобто джерелі та способі 

формально-юридичної фіксації. За визначенням І.І. Карпеця, міжнародними 

злочинами слід вважати тільки ті діяння, які представляють підвищену 

небезпеку для існування мирних відносин і співробітництва між державами 

незалежно від їхнього соціально-політичного устрою. Злочини міжнародного 

характеру І. Карпець характеризує як діяння, передбачені міжнародними 

угодами, конвенціями чи іншими правовими актами міждержавного 

характеру, що не відносяться до злочинів проти людства, але посягають на 

нормальні відносини між державами, наносять шкоду мирному 

співробітництву у різних сферах відносин (економічних, соціально-

культурних, майнових тощо), а також організаціям і громадянам, караються 

згідно норм, встановлених у спеціальних угодах (статути, конвенції), чи 

угодах, укладених між державами у відповідності з нормами національного 

кримінального права [142, с. 30]. А.В. Наумов відмічає, що головною 

відмінністю між цими злочинами є те, що злочини міжнародного характеру не 

знаходяться у безпосередньому зв'язку з діями держав [259, с. 53]. 

Дана класифікація являється базовою, оскільки, не дивлячись на те, що 

іноді автори пропонують й інші підстави, у кінцевому рахунку мова йде про 

одні й ті ж самі злочини. Так, І.І. Лукашук, притримуючись формально-

юридичної схеми, запропонував три групи діянь, передбачених міжнародним 
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кримінальним правом: транснаціональні злочини (загальнокримінальні 

злочини, що підпадають під юрисдикцію двох й більше держав), злочини по 

загальному міжнародному праву (агресія, геноцид, злочини проти людяності, 

воєнні злочини) та конвенційні злочини (тероризм, захоплення заручників, 

торгівля людьми і експлуатація проституції третіми особами, підробка 

грошових знаків, незаконна торгівля наркотиками тощо) [216, с. 430-433].  

Схожі точки зору зустрічаємо й у працях В.Г. Буткевича [250, с. 698] й 

А.І. Дмитрієва [73, с. 286] та інших вчених. Як зазначає професор 

В.Г. Буткевич, класифікація злочинів на дві категорії – за загальним 

міжнародним правом та конвенційні злочини – «дає доволі повне уявлення про 

міжнародні злочини. Проте викликає сумнів правомірність поділу 

міжнародних злочинів на конвенційні і за загальним міжнародним правом 

(адже останні також є конвенційними). Чи не краще дотримуватися 

загальноприйнятого поділу: на міжнародні злочини і злочини міжнародного 

характеру?» [250, с. 702]. В.Г. Буткевич виділяє власне міжнародні злочини та 

міжнародні кримінальні злочини [250, с. 698], й до останніх відносить: 

1) проти стабільності міжнародних відносин: тероризм, найманство тощо; 

2) такі, що завдають збитків економіці й соціальному розвитку держав: 

фальшування грошей, контрабанда, дії проти навколишнього середовища 

тощо; 3) такі, що порушують особисті права людини: рабство, работоргівля, 

розповсюдження порнографії, тортури тощо; 4) ті, що чиняться у відкритому 

морі: піратство, зіткнення суден, ненадання допомоги на морі, забруднення 

моря шкідливими речовинами тощо; 5) ті, що вчиняються в районі воєнних дій 

щодо цивільного населення, військовополонених, поранених, хворих, щодо 

культурних цінностей тощо. Схожий підхід зустрічаємо у концепції професора 

В.О. Уткіна, який щоправда називає три групи злочинів: міжнародні злочини, 

злочини міжнародного характеру і загальнокримінальні злочини з 

міжнародними елементами [415, с. 134]. За своєю характеристикою група 

загальнокримінальних злочинів з міжнародними елементами збігається з 

транснаціональними. 
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З огляду на те, що міжнародний злочин може мати властивість поєднання 

множинної («подвійної» і більше) або міжнародної кримінальності і 

множинної («подвійної» і більше) або міжнародної юрисдикції Н. Зелінська 

виділяє в структурі міжнародної злочинності три категорії міжнародних 

злочинів: міжнародний екстрадиційний злочин, транснаціональний злочин та 

міжнародно-правовий злочин [122, с. 45]. На характеристиці 

транснаціональних злочинів як екстрадиційних наголошує Н. Бойстер, 

виділяючи їх в окрему групу [456, с. 214-234].  

Екстрадиційним злочином називають злочин, що має наслідком видачу. 

Професор М. Бассіоуні справедливо вважає, що проблема видачі являється, у 

першу чергу, проблемою юрисдикції [448, с. 202]. Для здійснення видачі 

недостатньо, щоб були встановлені повноваження, а саме, щоб одна держава, 

мала право вимоги, а друга мала можливість виконати цю вимогу. При 

наявності «подвійної юрисдикції» злочин може розглядатися як такий, що 

тягне за собою видачу тільки у тому випадку, якщо має місце і «подвійна 

кримінальність», тобто воно визнається злочинам по законодавству, як 

запитуваної так й запитуючої держави. Таким чином, діяння являється 

міжнародним екстрадиційним злочином в ситуації співпадіння юрисдикції 

двох держав («подвійна юрисдикція») і кримінальності діяння («подвійна 

кримінальність»).  

Притому, що такі діяння не завжди представляють реальну небезпеку 

більш ніж для однієї держави, вони являються «міжнародно-визнаними» 

злочинами, оскільки посягають на цінності, що підлягають кримінально-

правовому захисту не менше ніж у двох взаємодіючих державах. Таким чином, 

міжнародний злочин цієї категорії – це діяння, у зв’язку з яким держави несуть 

міжнародні екстрадиційні зобов’язання, тобто взаємодіють з приводу 

застосування заходів кримінальної репресії. Не дивлячись на те, що 

екстрадиційні злочини криміналізовані національним кримінальним правом 

взаємодіючих держав, вони мають не тільки національно-правові, але й 

міжнародно-правові параметри, що являється переконливим доказом 
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правомірності їх ідентифікації як міжнародних злочинів. Як правило, 

екстрадиція здійснюється на підставі міжнародних угод, що передбачають 

перелік чи критерії злочинів, що тягнуть за собою видачу. 

Основними критеріями розмежування міжнародних злочинів і злочинів 

міжнародного характеру назвемо: 1) порушення державою міжнародних 

зобов’язань; 2) притягнення до міжнародної кримінальної відповідальності 

фізичної особи (осіб), винної в подібних злочинах і діючої від імені держави 

чи не від її імені; 3) міжнародні злочини порушують інтереси не тільки якоїсь 

однієї держави, а ставлять під загрозу міжнародний правопорядок у цілому. 

Міжнародні злочини і злочини міжнародного характеру різняться 

матеріальними ознаками, а також порядком нормативного встановлення їх 

протиправності.  

У різних джерелах «злочини міжнародного характеру» іменуються по-

різному: «міжнародні карні злочини», «карні злочини міжнародного 

характеру», «міжнародні злочини карного характеру», «конвенційні злочини», 

«транснаціональні злочини» тощо. Проте ці розбіжності мають 

термінологічний характер й фактично перераховані назви являються 

синонімами, а зазначені злочини найчастіше посягають на 

внутрішньодержавний, національний порядок. Одночасно вони зачіпають 

інтереси інших країн або міжнародного співтовариства, підриваючи основи 

співробітництва держав й інші сторони міжнародних відносин. Як зазначає 

В.П. Панов, по своїй юридичній природі вони у своїй більшості можуть бути 

віднесені до загальнокарних злочинів, ускладнених «іноземним 

елементом» [275, с. 68]. Таким чином, В.П. Панов ототожнює поняття «злочин 

міжнародного характеру», «загальнокарні злочини, ускладнені «іноземним 

елементом» й «транснаціональні злочини». Ототожнення злочинів 

міжнародного характеру й транснаціональних злочинів ми зустрічаємо й у 

В.Г. Буткевича [250, с. 700]. 

Щодо злочинів ускладнених «іноземним елементом», серед них умовно 

також можна виділити окремі групи. Перша – належить до суб’єкта злочину, 
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що буде носити міжнародний характер, якщо виконавці й їхні співучасники є 

громадянами декількох країн. Наприклад, одні особи вирощували і продавали 

наркомісткі рослини в Колумбії, інші перевозили їх для переробки в героїн у 

сусідню Мексику, треті поширювали виготовлений наркотик у країнах Європи 

та ін. Друга група «іноземних елементів» може бути віднесена до об’єкта 

злочинного зазіхання, що не завжди збігається з місцем учинення злочину. 

Класичним прикладом є незаконне виготовлення американських доларів в 

Італії, збут їх іноземним туристам у Франції, Іспанії й інших країнах, проте 

при цьому економічний збиток заподіюється грошовому обігу США.  

Як бачимо, між злочинами міжнародного характеру, конвенційними й 

транснаціональними злочинами багато спільного, а відмінності, в основному 

мають термінологічний характер. Зазначимо, що виділення в окремі групи 

транснаціональних й конвенційних злочинів вказує на те, що вони не повністю 

збігаються у своїй суті, а можуть різнитися по формально-юридичній фіксації. 

Транснаціональні злочин за цією ознакою можуть бути віднесені до групи 

конвенційних злочинів, тобто якщо вони мають відповідний нормативно-

правовий зміст. Вживане у літературі словосполучення «транснаціональний 

конвенційний злочин» [123, с. 23] передбачає його криміналізацію у 

внутрішньодержавному праві.  

Не дивлячись на те, що дефінітивного визначення транснаціонального 

злочину в Конвенції ООН 2000 р. не дається, проте важливою являється 

характеристика транснаціональності, яка розглядається як визначальна при 

розгляді концепції транснаціонального злочину в якості категорії 

міжнародного кримінального права. Як вже зазначалось, однією із самих 

точних й виважених характеристик транснаціонального злочину являються 

положення, що містяться в статті 3 п. 2 Конвенції.  

Наступною кваліфікуючою ознакою транснаціонального злочину слід 

назвати наявність «іноземного елементу», який зазвичай чітко виражений. 

Наявність іноземного елементу у злочині обумовлює міжнародну складову у 

процесі його розслідування, що виражається у необхідності застосування норм 
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права іноземної держави, опосередкованого міжнародним правом, або – у 

виконанні міжнародних зобов’язань, що випливають з норм міжнародного 

права. Транснаціональні кримінальні злочини виходять за межі якоїсь однієї 

держави і набувають міжнародного характеру лише у конкретній ситуації у 

зв’язку з появою у складі злочину міжнародного, «іноземного» елемента» 

(розкрадання, шахрайство, викрадення дітей тощо). З приводу подібних 

злочинів між державами укладаються двосторонні угоди про правову 

допомогу, спрямовані на припинення спроб злочинців ховатися від 

правосуддя за кордоном, а також на недопущення збуту викраденого чи 

«відмивання» злочинних доходів за кордоном тощо. Наприклад, раніше угони 

автомобілів не вважались небезпечним видом злочинів. Якщо ж оцінити 

масштаби, які це явище прийняло в Європі, і врахувати, що з’явились системи 

угонів і поставок автомобілів на південь і на схід, то стає зрозуміло, що дане 

явище вже переходить у нову якість, набуває дійсно міжнародного розмаху». 

До транснаціональних злочинів слід відносити нелегальну міграцію, торгівлю 

жінками і дітьми з метою примусу їх до заняття проституцією, поширення 

дитячої порнографії, корупцію, викрадення і незаконний експорт культурних 

цінностей, угон і контрабанду автомобілів, незаконну торгівлю об’єктами 

флори і фауни, торгівлю людськими органами, поширення контрафактної 

продукції, комп’ютерні злочини і ряд інших.  

Звернемо увагу на джерела кримінально-правової заборони 

транснаціональних злочинів. Вони по своїй формально-юридичній природі не 

є однорідними, деякі з них закріплені у джерелах внутрішньодержавного 

кримінального законодавства й у ряді випадків вони являються 

конвенційними, тобто зафіксовані у нормах міжнародного права, й можуть 

бути віднесені до групи злочинів міжнародного характеру. Це стосується перш 

за все тих транснаціональних злочинів, кримінальна відповідальність за які 

передбачається спеціальними міжнародними конвенціями (угодами). 

Наприклад, викрадення і незаконний експорт культурних цінностей 

розцінюються як злочин у відповідності з Конвенцією про захист культурних 
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цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р., а також Конвенцією 

ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному 

ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 р. 

Важливим засобом правової протидії сексуальній експлуатації стала 

Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції 

третіми особами 1949 р., а також Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок 1999 р. (нова редакція). Незаконна торгівля 

об’єктами флори і фауни заборонена Конвенцією про міжнародну торгівлю 

видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення 1973 р. 

Це дає змогу поряд з групою конвенційних злочинів виділити групу 

злочинів, які отримали правове регулювання з самого початку в 

національному кримінальному праві. Це так звані деривативні злочини, 

відповідальність за які з’явилася спочатку у кримінальному законодавстві 

окремих держав, а згодом був укладений міжнародний договір. Отримали 

закріплення у міжнародно-правових актах злочини (комутаційні злочини), 

відповідальність за які вже була передбачена у національному законодавстві, 

але у зв’язку з прийняттям зобов’язань по міжнародному договору 

законодавча регламентація складу злочину була змінена.  

Також неоднорідними є транснаціональні злочини за своїм характером та 

змістом. Деякі з них знаходяться на межі з загальними карними злочинами, що 

не посягають безпосередньо на міжнародний правопорядок. Проте попереднє 

розслідування, судовий розгляд, виконання вироку потребують взаємної 

допомоги держав. Приміром, суб’єкт готував злочин в одній державі, здійснив 

його в іншій, переховувався – в іншій, яка відповідно до міжнародного 

договору надає правову допомогу у його розшуку, затримці, зборі доказів. 

Іншими словами, набирає сили вже кримінально-процесуальна або 

кримінально-виконавча сторона міжнародного карного права, що визначає 

різні підходи до переліку й кваліфікації певних транснаціональних злочинів. 

Зокрема, Інтерпол, визначаючи міжнародну караність злочинів, до їх числа 

відносить крадіжку і перепродаж творів мистецтва, автомобілів й інших 
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цінностей, що супроводжуються перетинанням державних кордонів 

(викрадені в одній країні, переправлені в другу, продані в третю). У такому 

випадку Інтерпол має врахувати такі ознаки злочину: вид вчиненого злочину; 

небезпека злочину для внутрішніх інтересів більш ніж однієї держави; 

характеристика злочинця або хоча б одного з його спільників як такого, що 

пересувається по різних країнах; поведінка виконавців злочину або його 

спільників. Перша і друга ознаки по своїй сутності пов’язані з об’єктом і 

об’єктивною стороною злочину, його міжнародним, «іноземним елементом», 

а третя і четверта – із суб’єктивною стороною поведінки злочинців.  

За цими ознаками до злочинів транснаціонального характеру Інтерпол 

відносить, наприклад, крадіжки з готелів різних країн, вчинені тією самою 

особою, а також інші карні злочини, вчинені «роз’їзними», «міжнародними 

злочинцями». Тому злочинцями вважаються особи, чия злочинна діяльність 

стосується юрисдикції двох і більше держав, тобто членів міжнародних 

злочинних угруповань, що займаються в різних країнах рекетом, крадіжками, 

шахрайством, перепродажем краденого майна тощо і які переховуються від 

карної відповідальності за кордонами своєї держави. Кримінальна 

відповідальність за ці злочини наступає не тільки на основі міжнародних 

договорів, але і за національними нормами карного законодавства. Тому, 

якщо, наприклад, літак в Україні захоплений злочинцями і викрадений у 

Швецію, то набирають сили норми Гаазької Конвенції про боротьбу з 

незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. [170]. Шведська сторона 

може прийняти рішення про видачу злочинців нашій державі за запитом 

компетентних органів держави. Тоді винні залучаються до кримінальної 

відповідальності за нормами національного законодавства України. У разі 

відмови у видачі злочинці мають нести покарання згідно законодавства 

Швеції.  

Проте, існує певна невизначеність відносно самих злочинів. У 

національних правових системах криміналізація злочинних діянь може 

різнитися, також існують відмінності у видах покарань за одні й ті ж злочини. 
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Проте на більшість злочинних діянь поширюється дія міжнародних конвенцій, 

які відображають розуміння того, що певні діяння повинні бути врегульовані, 

заборонені чи криміналізовані [482].  

Щодо політичного характеру злочинів, така риса властива більшості 

міжнародних злочинів, що підкреслюється багатьма дослідниками 

(Н.А. Зелінська, І.І. Карпець), проте щодо транснаціональних злочинів ця риса 

присутня не завжди, скоріше її слід розглядати як виключення, наприклад 

політична спрямованість властива деяким терористичним акціям.  

При характеристиці транснаціональних злочинів доцільно звернути увагу 

на їхню економічну спрямованість. Як пише Н. Бойстер, «більша частина 

транснаціональної кримінальної діяльності вмотивована бажанням особистої 

економічної вигоди» [456, с. 18]. Все більш небезпечного характеру 

набувають злочини у сфері економіки і фінансів, пов’язані із хибним 

банкрутством, приховуванням прибутків, ухиленням від податків, 

контрабандою, тіньовою економікою. Професор Г.Л. Репецька розглядає 

транснаціональну організовану злочинність як явище по своїй природі 

економічне, стверджуючи, що по суті – це одна із галузей економіки, що 

виробляє і поставляє на світові ринки незаконні товари й послуги, або законні 

товари незаконним способом, та інвестує отриманий в результаті капітал, у 

тому числі й в законні сфери економіки. Г.Л. Репецька стверджує, що 

транснаціональна організована злочинність може «розглядатися як 

функціонування злочинних організацій і спільнот, які мають розгалужену 

мережу в інших країнах, що використовують міжнародні зв’язки для 

постійного здійснення глобальних незаконних операцій, пов’язаних із 

переміщенням потоків інформації, грошей, фізичних об’єктів, людей, інших 

матеріальних цінностей і нематеріальних коштів через державні кордони з 

метою використання сприятливої ринкової кон’юнктури в одному чи кількох 

іноземних держав для отримання суттєвої економічної вигоди, а також для 

ефективного ухилення від соціального контролюю з допомогою корупції, 

насильства і використання значних розбіжностей в системах кримінального 
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правосуддя різних країн» [342]. Як зазначає професор М.А. Погорецький, 

«користуючись корупційними зв’язками, сучасна організована злочинність в 

економічній сфері має транснаціональний характер, злочинні організації 

створюють транснаціональні компанії, які зайняті злочинним бізнесом у 

різних галузях економіки. Будучи пов’язаними з незаконними операціями з 

переміщення через державні кордони матеріальних і нематеріальних засобів, 

які приносять істотну економічну вигоду, використовуючи сприятливу 

ринкову кон’юнктуру інших держав, значні розбіжності в системах 

кримінального правосуддя різних країн, сучасні комунікаційні технології, 

банківські системи електронних розрахунків, проникають у легальну 

економіку інших країн за допомогою корупції й насильства, найбільшу 

зацікавленість у цих організацій викликає паливно-енергетичний комплекс» 

[284, с. 104]. Економічна транснаціональна злочинність найчастіше пов’язана 

з фінансово-кредитною системою, споживчим ринком, з виготовленням і 

обігом немаркованої продукції, незаконним оборотом дорогоцінних металів і 

каменів тощо, що завдає суттєвих матеріальних збитків. Слід відмітити, що в 

наш час фактично не існує злочинних організацій, діяльність яких пов’язана 

лише з одним напрямком кримінального бізнесу. Враховуючи той факт, що 

основною метою будь-якої організації являється отримання економічної 

вигоди, поза усіляким сумнівом, будь-яка транснаціональна організація 

використовує для відмивання отриманих доходів сучасні фінансові технології, 

у тому числі й шляхом здійснення кіберзлочинів. Мінімізація ризику викриття 

вимагає встановлення корупційних зв’язків. 

Класифікація транснаціональних злочинів, як й інших міжнародних 

злочинів, за загальноприйнятим критерієм у національному кримінальному 

праві за характером і ступенем суспільної небезпеки діяння (наприклад, 

Кримінальний кодекс України, ст. 12 [206]) навряд чи може бути застосована 

у транснаціональному кримінальному праві, адже злочинні посягання 

настільки різняться, що їх співставлення за ступенем тяжкості не можливо 

(наприклад, тероризм й дитяча порнографія).  
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Спроби класифікувати транснаціональні злочини здійснюються в рамках 

ООН, інших міжнародних організації та комісій і комітетів, зокрема Комісії 

міжнародного права ООН, та на доктринальному рівні. Цими питаннями 

переймаються й конгреси ООН, які згідно Резолюції 415(V) ГА ООН від 

1 грудня 1950 р. (п. d) розглядають проблеми запобігання транснаціональній 

злочинності. На Восьмому конгресі ООН по попередженню злочинності та 

поводженню з правопорушниками (Гавана, 1990) [192, с. 184] Генеральний 

секретар у своїй Доповіді поділив транснаціональні злочини на наступні 

категорії: 1) тероризм (захоплення транспорту, піратство, захоплення 

заручників); 2) дії чи бездіяльність, що порушують екологічну основу 

оточуючого середовища; 3) протизаконний, несанкціонований торговельний 

обіг предметами мистецтва; 4) економічні злочини, які здійснюються як 

мінімум у двох суверенних одиницях (фальшування грошей, відмивання 

грошей»); 5) злочини, здійснені організованою групою, мета яких полягає в 

отриманні прибутку (торгівля людьми, незаконний оборот наркотиків чи 

зброї). На Дев’ятому конгресі ООН по попередженню злочинності та 

поводженню з правопорушниками (Каїр, 1995) був представлений більш 

розширений перелік транснаціональних злочинів: 1) відмивання грошей; 

2) терористична діяльність; 3) викрадення творів мистецтва і предметів 

культури; 4) порушення права інтелектуальної власності; 5) незаконна 

торгівля зброєю; 6) угон літака; 7) морське піратство; 8) захоплення наземних 

об’єктів, під якими розуміються крадіжка, пограбування, піратство, 

викрадення людей, оборот незаконних товарів; 9) шахрайство зі страховкою; 

10) комп’ютерні злочини; 11) екологічні злочини; 12) торгівля людьми; 

13) торгівля людськими органами; 14) незаконна торгівля наркотиками; 

15) хибне банкрутство; 16) незаконне проникнення в легальний бізнес; 

17) корупція і підкуп громадських, партійних діячів і виборних осіб у 

відповідності з визначенням у національному законодавстві; та 18) інші 

злочини, що здійснюються організованими злочинними групами.  

Використовуючи домінуючу мотивацію організованої злочинності, ООН 
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у 1992 р. у Додатку в рамках Четвертого огляду ООН з питань про тенденції у 

сфері злочинності і функціонуванні систем кримінального правосуддя 

запросила відомості про чотирнадцять видів транснаціональних організованих 

злочинів: відмивання грошей, терористичну діяльність, крадіжку творів 

мистецтва і культури, крадіжку інтелектуальної власності, незаконну торгівлю 

зброєю, захоплення повітряних суден, морське піратство, захоплення 

наземних транспортних засобів, шахрайство, комп’ютерні злочини, екологічні 

злочини, торгівля людьми, торгівля людськими органами, незаконний обіг 

наркотиків [563]. На Всесвітній конференції з організованої злочинності в 

Неаполі у листопаді 1994 р. цей перелік був доповнений незаконними 

азартними іграми, таємним провозом незаконних мігрантів, вимаганням, 

незаконною торгівлею радіоактивними матеріалами, незаконною торгівлею 

вимираючими видами тварин, транснаціональною крадіжкою автомобілів 

тощо. У наш час глобалізації суспільних відносин цей перелік значно 

розширився й майже всі злочини, передбачені національним кримінальним 

правом, можуть мати міжнародну поширеність, тому широко 

використовуваний термін «міжнародна (транснаціональна) злочинність» не 

можна обмежити якоюсь специфічною категорією правопорушень, 

визначених у міжнародному чи національному кримінальному праві.  

В Конвенції ООН 2000 р. визначаються основні види транснаціональної 

злочинності, що стосуються сфери економічної діяльності: відмивання 

грошей, порушення права інтелектуальної власності, шахрайство зі 

страхуванням, хибне банкрутство та інші. Перелік транснаціональних 

економічних злочинів, визначених конвенцією, не можна вважати вичерпним, 

так як ознаки транснаціонального злочину властиві складам й інших 

протиправних діянь, властивих даному явищу (контрабанда, фальшування 

грошей тощо).  

З огляду на поширеність й різноманітність транснаціональних злочинів 

їхня класифікація можлива за кількома критеріями. Серед основних підгруп 

транснаціональних злочинів за об’єктом злочину можна виділити: 1) злочини, 
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що завдають шкоду мирному співробітництву і нормальному здійсненню 

міждержавних відносин (тероризм, захоплення заручників, угон літаків тощо); 

2) економічні злочини (контрабанда, підробка грошей і цінних паперів, 

фінансування тероризму, нелегальна міграція, поширення наркотиків тощо); 

3) екологічні злочини (екоцид, біоцид тощо); 4) злочини, що завдають шкоду 

особі, майну, моральним цінностям (торгівля людьми, піратство, поширення 

порнографії тощо); 5) злочини, що завдають шкоду культурному розвитку 

(викрадення творів художнього мистецтва) та інші.  

Щодо транснаціональних злочинів, зазначимо важливість такого 

критерію класифікації злочинів як критерій масштабності територій (регіонів) 

держав. Численні акти міжнародного права розцінюють зростання 

злочинності як одну з найбільш значних загроз міжнародному миру і безпеці. 

Наприклад, у Віденській «Декларації про злочинність і правосуддя: відповіді 

на виклики XXI століття» від 20 квітня 2000 р. [39] особливо відмічалось, що 

держави-члени ООН стурбовані впливом на суспільство результатів 

здійснення серйозних злочинів, що мають глобальний характер, і 

«... переконані у необхідності двостороннього, регіонального і міжнародного 

співробітництва у сфері попередження злочинності і кримінального 

правосуддя». Теоретики вказували на необхідність встановлення на 

регіональному рівні спеціальних конвенційних злочинів: «У зв’язку з 

широким поширенням хабарництва при укладанні контрактів у 1996 р. країни 

Латинської Америки підписали конвенцію про співробітництво у викоріненні 

брудного урядового бізнесу». Враховуючи особливості субрегіональної 

нормотворчості в сфері міжнародного кримінального права на прикладах 

країн Європейського Союзу, Латинської Америки, можна говорити про 

можливу класифікацію конвенцій, що встановлюють протиправний характер 

того чи іншого діяння, на універсально-територіальні та локально-

територіальні. У деяких випадках така діяльність по перетинанню кордонів 

ведеться в межах одного регіону, в інших вона – світового масштабу. Якими б 

не були географічні кордони злочинних операцій, ясно, що організована 
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злочинність більше не обмежується місцевою активністю, майже завжди вона 

має транснаціональний характер.  

Підсумовуючи зазначимо, що концепція, яка обґрунтовує природу 

транснаціональних злочинів, передбачає певні категорії злочинів, зокрема 

організовану злочинність, корпоративні злочини, економічні професійні 

злочини, причому іноді певні злочини можуть належати до кількох категорій 

одночасно. Характерним для таких злочинів являється перетин кордону 

злочинцями чи прояв результатів їх протиправних дій за межами країни, що 

може бути як фізичним так й віртуальним, тобто полягати у передачі 

інформації. Поняття транснаціонального злочину багатоаспектне, так як 

включає в себе не тільки порушення норм кримінального права, але й супутні 

йому порушення норм інших галузей права – адміністративного, фінансового, 

митного, цивільного тощо. Такий злочин характеризується як діяння, вчинене 

суб’єктом злочину, при наявності «іноземного елементу»; має 

транснаціональний характер, тобто злочинні наслідки якого поширюються 

більше ніж на дві держави; відповідальність настає не тільки на основі 

міжнародних договорів, а й за національним законодавством. 

Транснаціональні злочини характеризуються як злочини міжнародного 

характеру, конвенційні, тобто передбачається їх нормативне закріплення у 

міжнародно-правових актах, а також у внутрішньодержавному законодавстві; 

їм властива видова різноманітність й вони можуть бути класифіковані за 

різними критеріями. 

 

4.3. Кваліфікуючі ознаки складу транснаціонального злочину  
 

Осмислення ключової категорії транснаціонального кримінального права 

– «транснаціонального злочину», її концептуального визначення, 

характеристики, кваліфікуючих ознак, видів потребує з’ясування складу 

злочину, та суб’єктів відповідальності за його скоєння. Масштабний характер 

сучасної злочинності змушує визнати, що без якісних знань про основні 
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елементи здійснюваних транснаціональних злочинів, їх ознак, властивостей та 

форм прояву в реальній дійсності неможливо суттєво знизити їх суспільну 

небезпеку і зменшити їх кількість. Визначення складу транснаціонального 

злочину обумовлює його кваліфікацію, відповідальність та міру покарання. 

Проблемним питанням у цьому відношенні є співвідношення норм 

міжнародного кримінального права та внутрішньо-державного законодавства 

як при кваліфікації транснаціонального злочину, так й при визначенні міри 

покарання. 

Транснаціональний кримінальний злочин, як й будь-який інший злочин, 

являє собою складне соціальне і правове явище, елементами якого 

виступають: особлива суспільна небезпека посягання, що означає наступ чи 

можливість наступу тяжких наслідків, яка повинна бути передбачена 

міжнародним й національним правом; протиправність; наявність вини; шкода, 

завдана протиправним, винним діянням; причинно-наслідковий зв’язок між 

протиправністю і збитками. Кожний транснаціональний злочин являється 

небезпечним для суспільства й протиправним, що означає порушення 

міжнародно-правових норм та національного законодавства, що окреслюють 

коло заборонених діянь. Шкідливий характер транснаціональний злочин має 

завжди, незалежно від наслідків, адже він виражаються вже в самих злочинних 

діях (тероризм, захоплення заручників, піратство, торгівля людьми, 

кіберзлочин, корупція, незаконний обіг наркотиків, фальшування грошей, 

угон транспортного засобу, викрадення предметів художньої творчості тощо). 

Лише діяння, що відповідає складу транснаціонального злочину, являється 

злочинним. 

Значення складу транснаціонального злочину полягає у тому, що тільки 

встановлення всіх його ознак у діянні конкретного суб’єкта дає підстави 

констатувати здійснення ним такого злочину і тим самим визначати характер 

і обсяг відповідальності. Межа між злочином й незлочинним діянням може 

бути встановлена внутрішньодержавним законодавством та міжнародно-

правовою нормою, вимоги якої про конкретний транснаціональний злочин 
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повинні бути обов’язковими для всіх держав світової спільноти. Юридичні 

ознаки злочину можуть носити як об’єктивний (опис діяння, наслідків, 

способів і обстановки його здійснення тощо), так і суб’єктивний (мета, вина і 

мотиви поведінки винної особи) характер [293]. 

Як визначає М.І. Панов, склад злочину є юридичною підставою його 

кваліфікації, яку розуміють як «юридичну (нормативно-правову) 

конструкцію, що являє собою систему об’єктивних і суб’єктивних ознак», 

котрі повинні бути «вичерпними, необхідними і достатніми для встановлення 

підстави кримінальної відповідальності та кваліфікації діяння як злочинного» 

[146, с. 13-14]. Аналогічне судження можна застосувати й до складу 

транснаціонального злочину, який визначається як сукупність встановлених 

міжнародними правовими нормами об’єктивних і суб’єктивних ознак, що 

характеризують діяння як злочинне. По конструкції склад транснаціонального 

злочину може бути формальним (захоплення повітряного судна), 

матеріальним (фальшування грошей, вбивство заручників), формально-

матеріальним (здійснення акту тероризму із захопленням заручників). У 

більшості злочинів з формально-матеріальним складом відповідальність 

встановлюється альтернативою: або за дію, або за наслідок, що наступив.  

У сучасному міжнародному кримінальному праві вживаними є терміни 

«структура злочинів по міжнародному праву» та «елементи злочинів» [345], 

що є аналогічними поняттю «склад злочину». Поняття «елементи злочину» 

сформувалось в специфічних умовах розвитку кримінального права Англії й 

давно використовується в європейських та багатьох неєвропейських країнах. 

Цей термін передбачає три основних елементи: 1) матеріальний елемент, 

2) ментальний елемент, 3) обставини, що виключають кримінальну 

відповідальність. На першому етапі, як зазначає Г. Верле, важливо розглянути 

чи були присутні у поведінці підозрюваного матеріальні елементи злочину, до 

яких входять: діяння, наслідки й будь-які інші супутні обставини, що містяться 

в визначенні злочину. Ментальний елемент вимагає, щоб матеріальні 

елементи діяння були здійснені суб’єктом «навмисно і свідомо». На третьому 
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етапі слід визначити чи існують відносно суб’єкта злочину обставини, що 

виключають індивідуальну кримінальну відповідальність [35, с. 193-194].  

Перш за все, транснаціональний злочин являється юридичним фактом, що 

породжує кримінальне правовідношення у міжнародному та національному 

праві. Причому такий юридичний факт слід розцінювати як подію, що 

здійснюється усвідомлено, а особа, яка здійснила злочин, поступає вольовим 

чином. Цей факт має часові та просторові характеристики. Усвідомленість 

означає, що особа, яка здійснює таке діяння, розуміє фактичний характер своєї 

поведінки. Це важливий постулат міжнародного кримінального права, на 

якому базується презумпція осудності особи.  

Склад злочину у транснаціональному кримінальному праві співпадає із 

загальноприйнятою в теорії кримінального права схемою складу, що 

визначена у джерелах й являє собою сукупність об’єктивних і суб’єктивних 

ознак, що взаємопов’язані між собою й характеризують діяння як злочинне. 

Відсутність у діянні суб’єкта хоча б однієї з ознак означає відсутність складу 

злочину в цілому. Визначення в Конвенції ООН 2000 р. та інших документах 

загальних ознак злочинних діянь являється особливим способом 

конструювання складу транснаціонального злочину. 

Механізм транснаціональної злочинної діяльності передбачає поєднання 

кількох складів злочинів, що являє собою важливу особливість 

транснаціонального кримінального права. Наприклад, здійснення одного 

злочину може бути підготовкою до здійснення іншого, тобто являється 

частиною механізму певної кримінальної діяльності, об’єднаною спільною 

метою.  

Ще однією особливістю складу транснаціонального злочину є те, що 

диспозиція конкретного транснаціонального злочину повинна міститися як у 

національному карному праві так й міжнародно-правових нормах. Відмітимо, 

що в силу різноманітності джерельної бази міжнародного кримінального 

права й відсутності кодифікації склади транснаціональних злочинів можуть 

міститися у різних міжнародних актах, причому одночасно у кількох діючих 
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актах. Наприклад, піратство являється конвенційним транснаціональним 

злочином, відносно якого діють численні договірні міжнародно-правові 

норми, зокрема Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням 

заручників 1979 р., Конвенція ООН по морському праву 1982 р., Конвенція 

про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського 

судноплавства 1988 р., а також й міжнародно-правовий звичай. Ще один 

приклад: злочин торгівлі людьми як протизаконна діяльність з метою 

комерційної сексуальної експлуатації або примусової праці, являється 

сучасною формою рабства й регулюється Конвенцією про боротьбу з 

торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами 1950 р., 

Конвенцією Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 р., 

Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності та 

Протоколом про попередження, припинення і покарання торгівлі людьми, 

особливо жінками і дітьми до неї. Абсолютна заборона рабства та работоргівлі 

міститься в Загальній декларації прав людини 1948 р. (ст. 4) та Міжнародному 

пакті про громадянські та політичні права 1966 р. (ст. 8). 

Розпорошеність норм міжнародного кримінального права підтверджують 

й інші міжнародні акти. Зокрема, обставини, що виключають кримінальну 

відповідальність, містяться у Римському статуті МКС (ст. 31 п. 1) та інших 

джерелах міжнародного кримінального права, зокрема до цієї групи можна 

віднести: психічне захворювання чи розлад, інтоксикацію, яка позбавляє особу 

усвідомлювати протиправність чи характер своєї поведінки, захист особою 

себе чи іншої особи, а також крайню необхідність. Слід зазначити, що 

визнання обставин, що виключають кримінальну відповідальність, у доктрині 

міжнародного кримінального права відбулось завдяки зусиллям вчених 

континентальної правової системи [442, с. 826; 524, с. 213]. Обставини, що 

обтяжують кримінальну відповідальність у транснаціональному 

кримінальному праві, розміщені у Конвенції ООН про боротьбу проти 

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. [166]. 

Зокрема, у ст. 3 п. 5 зазначено: «Сторони забезпечують, щоб їхні суди та інші 
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компетентні органи, які мають юрисдикцію, могли брати до уваги як 

обставини, що обтяжують правопорушення, визнані такими згідно з пунктом 

(1) цієї статті, такі фактичні обставини, як: а) участь у правопорушенні 

організованої злочинної групи, до складу якої входить правопорушник; 

b) участь правопорушника в інших видах міжнародної організованої 

злочинної діяльності; c) участь правопорушника в інших незаконних видах 

діяльності, яким сприяло вчинення даного правопорушення; d) застосування 

правопорушником насильства або зброї; e) той факт, що правопорушник є 

посадовою особою і дане правопорушення пов'язане з його посадою; 

f) втягнення або використання неповнолітніх; g) той факт, що 

правопорушення, вчинене у виправній установі або в навчальному закладі, або 

громадській установі, або в безпосередній близькості від них, або в інших 

місцях, що використовуються школярами і студентами для проведення 

навчальних, спортивних і громадських заходів; h) попереднє засудження, 

особливо за аналогічні правопорушення, за кордоном або в своїй країні, 

наскільки це допустимо згідно з національним законодавством відповідної 

Сторони». 

Проблема визначення безпосереднього об’єкта транснаціональних 

злочинів має важливий характер, так як сама категорія транснаціонального 

злочину являється видовою по відношенню до родової категорії міжнародних 

злочинів. Об’єкт злочину слід розглядати як сукупність інтересів, яким 

завдається шкода злочинним діянням. Цей загальний підхід вимагає 

конкретизації безпосередніх об’єктів злочинів. По-перше, в основі такої 

конкретизації повинно лежати послідовне застосування принципу суспільної 

небезпеки, і, по-друге, така конкретизація має нормативну мету уточнення 

режиму відповідальності за їх здійснення. Концепцію «об’єкт злочину – 

суспільні відносини» слід розглядати як загальне поняття, що має 

визначальний родовий характер, адже світовий правопорядок являється 

загальним об’єктом всіх злочинів по міжнародному кримінальному праву, у 

той час як визначення об’єкту транснаціонального злочину вимагає 
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конкретизації. У наш час в теорії кримінального права визнання суспільних 

відносин об’єктом кримінально-правової охорони у традиційному розумінні 

потребують уточнення. Так, А.В. Наумов доводить, що в ряді випадків теорія 

об’єкту злочину виключно як суспільного відношення не спрацьовує [409, 

с. 290]. Автори підручника «Міжнародні системи і глобальний розвиток» 

(2008) звертають увагу на характеристику об’єктів транснаціональних 

відносин наступним чином: «об’єктами таких відносин поряд з традиційними 

ресурсами та цінностями, стають часто нетипові, нові – такі як екологічна 

безпека, правила та режими міграції, проблеми біженців тощо» [254, с. 480]. 

Автори монографії «Попередження поширення фальсифікованих засобів на 

міжнародному та національному рівні» фальсифікацію лікарських засобів 

називають об’єктом злочину міжнародного характеру, що спричиняє 

переслідування правоохоронними органами із позицій внутрішньодержавного 

права [66, с. 32]. 

Таким чином, у кримінально-правовій теорії існує сучасний підхід до 

розуміння об’єкта правової охорони не тільки як суспільного відношення, але 

й як реального блага, конкретного інтересу, що охороняються нормами 

міжнародного кримінального права. Їх можна розцінити як родові об’єкти 

злочинів по транснаціональному кримінальному праву. Об’єктом злочинного 

посягання в даному випадку виступають не взагалі міжнародний мир і безпека 

людства, а конкретні відносини, свобода, життя і здоров’я людини, майно, а 

також відносини співробітництва між державами. 

Розглядаючи безпосередній об’єкт міжнародного злочину, слід відмітити 

його надзвичайну багатоманітність. Вченими здавна відмічалось, що скільки 

існує інтересів, які захищаються міжнародним правом, стільки ж може бути й 

міжнародних правопорушень (Е.О. Коровін [197, с. 35]). Особливостями 

злочинів по транснаціональному кримінальному праву являється їх 

багатооб’єктність, проте у більшості випадків можна виділити безпосередній 

об’єкт злочину – це, зазвичай економічні відносини, життя і здоров’я людини, 

природне середовище, будь-які матеріальні блага, зокрема майно, гроші, цінні 
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папери тощо. 

Уявляється можливим використання традиційної градації об’єктів на 

родові (життєво важливі інтереси міжнародної спільноти), видові (суспільні 

інтереси по охороні здоров’я, моралі), безпосередні (безпека повітряного 

судна чи осіб та майна, що знаходяться на його борту), хоча їх конкретне 

виділення дещо утруднено з огляду неоднозначності класифікації злочинів у 

міжнародному кримінальному праві, що вимагає окремого розгляду, а також 

можливої трансформації окремих злочинних діянь із однієї групи в іншу 

(наприклад, тероризм та піратство у міжнародному праві визначаються як 

міжнародні злочини, а також як злочини міжнародного характеру, а також як 

й транснаціональні злочини). Також утруднюється класифікація об’єктів 

злочину з огляду на відсутність діючих кодифікованих джерел міжнародного 

кримінального права. Відмітимо, що у диспозиціях міжнародних кримінально-

правових норм, як правило, відсутні вказівки на ознаки об’єкта; вони повинні 

встановлюватися шляхом тлумачення міжнародної правової норми, шляхом 

визначення місця кримінально-правової норми у загальній системі 

міжнародно-правових норм, співставлення її з іншими міжнародно-правовими 

нормами тощо. 

Об’єктивна сторона транснаціонального злочину є різноплановою. В 

теорії національного кримінального права загальноприйнятим є те, що 

об’єктивна сторона будь-якого злочину представляє собою процес здійснення 

суспільно небезпечного і протиправного посягання на блага та інтереси, що 

охороняються законом. Зазначений процес розглядається з його зовнішньої 

сторони, з точки зору послідовного розвитку злочину у часі і просторі, який, 

як правило, починається із злочинної дії чи бездіяльності й завершується 

настанням шкідливих наслідків. В теорії кримінального права виділяють 

основні ознаки, з яких складається об’єктивна сторона: суспільно небезпечна 

дія чи бездіяльність суб’єкта, шкідливі наслідки, причинний зв’язок між ними, 

а також важливими являються спосіб, місце, час і обставини здійснення 

злочину. Всі ці ознаки об’єктивної сторони властиві будь-якому 
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міжнародному злочину, специфіка яких полягає у масштабах міжнародних 

злочинів.  

Щодо об’єктивної сторони злочину у міжнародних актах зазвичай 

злочинне діяння визначається як не просто діяння, а дія, тобто активна, 

усвідомлена і вольова поведінка людини (угон літака, контрабанда наркотиків, 

фальшування грошей, торгівля людьми тощо). Однак у ряді випадків, як 

відзначають вчені (Н. Бойстер, А. Езер, Н. Зелінська, А. Кассезе), цілком 

можливим є здійснення транснаціонального злочину й шляхом бездіяльності 

(не надання допомоги на морі). Слід відмітити, що в багатьох 

транснаціональних злочинах бездіяльність, як правило, зустрічається в 

сукупності з іншими паралельно здійснюваними злочинами, суб’єктом, яких 

злочинів являються посадові особи. Здійснення транснаціонального злочину 

шляхом бездіяльності є караним у випадках, передбачених нормами 

внутрішньодержавного законодавства та нормами міжнародного 

кримінального права. Так, наприклад, у ст. 28 ч. 2 Римського статуту МКС 

встановлена кримінальна відповідальність командира (начальника) за діяння, 

здійснені підлеглими, що знаходяться під його контролем, якщо здійснення 

злочинних діянь стало результатом «нездійснення ним контролю належним 

чином» [345].  

Злочинні дії (бездіяльність) і злочинні наслідки між собою поєднані 

причинним зв’язком. Мова йде про встановлення того, що суспільно 

небезпечні наслідки, які наступили, породжені даними діями (бездіяльністю) 

особи, а не діями третіх осіб, або якесь діяння продукувало передбачені 

міжнародно-правовою нормою небезпечні діяння. Із теорії національного 

кримінального права видно, що методологічно причинний зв’язок – це один з 

видів детермінації. Детермінація представляє собою взаємозв’язок явищ, при 

якій одне явище визначає (детермінує) появу іншого. У транснаціональному 

кримінальному праві складність причинного зв’язку, виражається в наявності 

у ній численних ланок, особливо коли мова йде про злочинну діяльність 

організованої групи. У кожному конкретному випадку здійснення 
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транснаціонального злочину встановлення причинно-наслідкового зв’язку 

між діянням і наслідками є необхідним. 

Якщо деякі транснаціональні злочини по способам їх здійснення можуть 

мало відрізнятися від загальнокримінальних злочинів, що здійснюються у 

рамках національного права (наприклад, угон літака чи продаж наркотиків), 

то їх об’єктивна сторона визначається як глобальна масштабна дія (й не одна, 

і навіть не серія дій однієї особи), а складна й розгалужена діяльність багатьох 

осіб й організацій, що здійснюється іноді протягом кількох років і навіть 

десятиліть.  

У багатьох складах транснаціональних злочинів безпосереднього 

юридичного значення у складі об’єктивної сторони набувають такі явища як 

час, місце, знаряддя, засоби і спосіб здійснення злочину. При кваліфікації 

злочину як транснаціонального важливим є спосіб здійснення злочину, під 

яким розуміються метод, порядок, послідовність прийомів, що застосовуються 

особою при здійсненні транснаціонального злочину. Проте доволі часто 

неможливо виділити один із способів його здійснення. Для того, щоб виділити 

конкретних учасників транснаціонального злочину, залежно від ролі в 

механізмі єдиної злочинної діяльності, слід використати різні методи і 

прийоми попереднього слідства. 

За способом здійснення злочину кримінальна діяльність найчастіше 

являється повноструктурною. Неповні способи включають підготовку і 

здійснення злочину, а повноструктурні, крім зазначених, включають в себе 

елемент приховування, фальсифікацію, маскування тощо. Дистанційний 

спосіб здійснення злочину є характерним в умовах використання 

комп’ютерної техніки (кіберзлочини). 

Так, прикладом визначення об’єктивної сторони злочину «відмивання 

доходів здобутих злочинним шляхом» являється ст. 23 Конвенції ООН проти 

корупції 2003 р. [168], в якій зазначено: «a) i) конверсія або переведення 

майна, якщо відомо, що таке майно є доходами від злочинів, з метою 

приховання або маскування незаконного походження цього майна або з метою 
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надання допомоги будь-якій особі, що бере участь у вчиненні основного 

злочину, щоб вона могла ухилитися від відповідальності за свої діяння; 

ii) приховання або маскування справжнього характеру, джерела, 

місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, прав на майно або 

його приналежність, якщо відомо, що таке майно є доходами, одержаними 

злочинним шляхом; b) за умови дотримання основних принципів своєї 

правової системи: i) придбання, володіння або використання майна, якщо в 

момент його отримання відомо, що таке майно одержане злочинним шляхом; 

ii) участь, причетність або вступ у зговір з метою вчинення будь-якого зі 

злочинів, визначених цією статтею, замах на його вчинення, а також 

підсобництво, підбурювання, сприяння або надання порад під час його 

вчинення».  

Складність кваліфікації об’єктивної сторони транснаціонального злочину 

полягає у самих особливостях злочину: він може бути здійснений на 

територіях кількох держав і в різний час. Місце здійснення злочину може не 

співпадати з місцем настання злочинного результату. Злочин може 

плануватися на території однієї держави, а безпосередньо злочинні дії 

відбуватися на території іншої (інших) держави. Транснаціональний злочин 

може тривати доволі довго, його склад може здійснюватися безперервно 

(наприклад, захоплення й утримання заручників). Іноді злочин може 

складатися з кількох епізодів, які об’єднані єдиним злочинним умислом і 

схожим способом здійснення (торгівля людьми, проституція).  

Визначення суб’єктів транснаціонального злочину є питанням 

дискусійним, тісно пов’язане з кримінальною відповідальністю, адже як на 

практиці так і в теорії виникає питання про кримінальну відповідальність не 

тільки фізичних, а й юридичних осіб і навіть держав. Фізичні особи 

визнаються суб’єктами міжнародного кримінального права, якщо вони 

відповідають основним ознакам суб’єкту, тобто «набули властивостей 

суб’єкта через те, що їхня поведінка підлягає дії норм міжнародного права і 

визначена такими нормами» [8, с. 154]. Здатність і обов’язок нести міжнародну 
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кримінальну відповідальність за здійснення транснаціонального злочину 

фізичною особою також підтверджується рядом міжнародних угод і конвенцій 

у разі, якщо особа визнана осудною, здатна усвідомлювати свої дії та керувати 

ними. 

Слід звернути увагу ще на одну особливість. Якщо суб’єктами 

міжнародних злочинів являються фізичні особи, відносно яких виникає 

міжнародна відповідальність і які вилучаються із юрисдикційного 

суверенітету держави-правопорушника, то транснаціональні злочини 

здійснюються особами, на які поширюється юрисдикція держави, що здійснює 

кримінальне переслідування. Кримінальна діяльність суб’єктів 

транснаціональних злочинів з точки зору громадянства вказує на те, що такі 

злочини здійснюються на території держави в основному її громадянами, 

порушуючи законодавство держави громадянства та інших країн.  

Здійснення транснаціональних злочинів характеризується, як правило, 

множинністю їх суб’єктів, що формують системи налагоджених зв’язків, 

нерідко пов’язаних в державними чи правоохоронними структурами, у будь-

якому випадку організованих (міжнародні злочинні організації, 

транснаціональні організовані групи, транснаціональні злочинні корпорації 

тощо). Саме тому авторами монографії «Попередження поширення 

фальсифікованих засобів на міжнародному та національному рівні» 

транснаціональний злочин визначається «як певна категорія, що охоплює різні 

види злочинів, які, в основному, можуть бути віднесені до різновиду 

організованої злочинності» [66, с. 128]. Наголос у цьому визначенні вченими 

робиться на організованій злочинності, тобто вчиненні транснаціонального 

злочинами кількома особами. Проте колективна сутність транснаціонального 

організованого злочину не суперечить принципу індивідуальної 

відповідальності [463, с. 386]. Тут важливо визначити індивідуальний внесок 

кожного суб’єкта у здійснений злочин. Слід мати на увазі, що при фізичній 

віддаленості суб’єкта від злочину міра кримінальної відповідальності не 

понижується, а іноді й підвищується. Класичним прикладом у міжнародному 
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кримінальному праві являється Адольф Ейхман, «вбивця у кріслі», який 

відправив на смерть тисячі осіб, проте самостійно не підняв руки навіть на 

одного постраждалого. 

Зазвичай у джерелах міжнародного кримінального права відсутні 

характеристики суб’єкта злочину, що є відмінним від національних 

кримінальних законів. У міжнародних актах мова, як правило, йде про 

«особу», «будь-яку особу», «усіляку особу». Національне законодавство 

завжди встановлює вікову межу, з якої можливе визнання людини суб’єктом 

злочину, і, відповідно, покладення на неї обов’язку нести відповідальність за 

здійснений злочин. Інакше справа полягає у джерелах міжнародного 

кримінального права і в них вказівка на мінімальний юридично значимий вік 

особи, як правило, відсутня. Виключення становить випадок, коли 

безпосередньо у ст. 26 Римського статуту МКС зазначено, що суд не володіє 

юрисдикцією відносно будь-якої особи, що не досягла 18-річного віку на 

можливий момент здійснення злочину [345], проте ця норма стосується лише 

здійснення юрисдикції суду і не впливає на схожі норми у національному 

законодавстві.  

Встановлення віку кримінальної відповідальності у транснаціональному 

кримінальному праві визначається нормами національного права держави, що 

здійснює юрисдикцію відносно такої особи. В ситуаціях, коли можливе 

здійснення юрисдикції відносно особи кількома національними 

правозастосовувачами, сумніви у допустимості можливості визнання особи 

суб’єктом транснаціонального злочину повинні тлумачитися на користь такої 

особи. У транснаціональному кримінальному праві визнається спеціальний 

суб’єкт злочину, який наділений певними ознаками, що мають юридичне 

формальне значення, вказівка на які міститися у самій нормі 

транснаціонального кримінального права (наприклад, посадова особа, 

поліцейський, фінансовий інспектор, командир корабля, капітан судна тощо). 

Характеризуючи склад транснаціонального злочину слід звернути увагу 

на таке поняття як співучасть, яка у міжнародному кримінальному праві 
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випливає із статутів міжнародних воєнних трибуналів, зокрема у Статуті 

Нюрнберзького трибуналу (ст. 6) розрізняють «керівників, організаторів, 

підбурювачів і пособників» [374]. У Статуті МКС (ст. 25 ч. 3) закріплено, що 

особа підлягає кримінальній відповідальності і покаранню за злочин, що 

підпадає під юрисдикцію Суду, якщо ця особа здійснює такий злочин 

індивідуально, спільно з іншою особою чи через інше особу, незалежно від 

того, чи підлягає ця друга особа кримінальній відповідальності. У доктрині 

міжнародного кримінального права сформувалась співучасть особливого роду 

(sui generis), тобто співучасть у формі участі в злочинному об’єднанні 

(організації, банді, змові) [396, с. 15]. 

У транснаціональному кримінальному праві співучасть набуває 

особливої актуальності з огляду на множинність суб’єктів злочину, 

організацію злочинних об’єднань та транснаціональний характер самого 

злочину, що утруднює у деяких випадках визначення юридичного змісту 

кожного із співучасників. Групи і організації являються найбільш підходящим 

засобом для здійснення злочинів масового характеру, якими часто являються 

транснаціональні злочини, і тому нерідко важко встановити, яку конкретну 

роль відігравала та чи інша особа.  

У внутрішньому державному праві залежно від законодавства співучасть 

може мати більш чи менш широкий зміст. Зазвичай співучасниками поряд із 

виконавцями, визнаються організатори, підбурювачі і пособники. Проте, 

наприклад, у Кримінальному кодексі Франції перераховуються різні випадки 

співучасті, яка може здійснюватися або шляхом підбурювання, або наданням 

засобів або пособництвом. Кримінальне право Франції не включає у 

співучасть акти, здійснені після основного злочину. Наприклад, приховування 

як діяння відрізняється від співучасті. У багатьох інших законодавствах 

поняття співучасті обмежується тільки тими актами, які передували чи 

супроводжували головне правопорушення. У таких законодавствах останній 

акт не розглядається як співучасть. Він кваліфікується як окреме 

правопорушення.  
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Здійснення транснаціонального злочину особою можливе: індивідуально, 

спільно з іншою особою чи через іншу особу. Як зазначає Г. Верле, «у рамках 

диференційованої моделі здійснення злочину в якості виконавця передбачає 

найбільш високу ступінь кримінальної відповідальності» [35, с. 232]. Можемо 

виділити наступні форми співучасті у транснаціональному кримінальному 

праві: а) здійснення злочину в якості виконавця, б) організація злочину, 

віддання наказу, підбурювання чи спонукання до здійснення злочину, 

в) пособництво і г) сприяння будь-яким способом здійсненню злочину групою 

осіб. Відповідно до міжнародного звичаєвого права, для криміналізації усіх 

додаткових форм співучасті необхідно, щоб злочин був фактично здійсненим 

чи як мінімум відбувся замах на його здійснення. 

Актуальним є питання щодо визнання суб’єктом транснаціонального 

злочину юридичної особи, адже у міжнародних конвенціях та 

внутрішньодержавному законодавстві окремих держав така передбачена й 

активно обговорюється у науковій літературі. Так, у Конвенції ООН 2000 р. 

у ст. 10 Конвенції зазначено, що «кожна держава-учасниця вживає таких 

заходів, які з урахуванням її правових принципів можуть знадобитися для 

встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у серйозних 

злочинах, до яких причетна організована злочинна група, і за злочини, визнані 

такими відповідно до статей 5, 6, 8 і 23 цієї Конвенції» [169]. У ст. 26 Конвенції 

ООН проти корупції 2003 р. закріплені наступні положення: «кожна держава-

учасниця вживає таких заходів, які, з урахуванням її принципів права, можуть 

бути необхідними для встановлення відповідальності юридичних осіб за 

участь у злочинах, що визначені цією Конвенцією…» (ч. 1); «відповідальність 

юридичних осіб може бути кримінальною» (ч. 2) [168]. 

Разом із визнанням юридичної особи в якості суб’єкта транснаціональних 

відносин існують й заперечення з цього приводу. Зокрема, М.Г. Вербенський 

зазначає, що «сумнівним є однозначне виділення як суб’єктів 

транснаціональної організованої злочинності певних організацій, тобто 

юридичних осіб» [33, с. 78-79]. Аргументує це положення М. Вербенський 
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тим, що у цьому випадку «автоматично до учасників транснаціональної 

організованої злочинної діяльності належать усі легально діючі організації, 

фірми, фонди й підприємства, які можуть не мати ніякого відношення не 

тільки до організованої злочинної, але й просто до транснаціональної ділової 

активності. Більше того, існує і цілий ряд ознак, що відмежовують 

транснаціональні корпорації від транснаціональних злочинних організацій». 

Використання яких-небудь легальних комерційних структур злочинними 

організаціями та співтовариствами у власних інтересах, М. Вербенський 

вважає «методом здійснення злочинної діяльності, а не видом суб’єктів ТОЗ», 

не заперечуючи факту створення та/або використання легальних підприємств 

для прикриття організованої злочинної діяльності.  

Відзначимо, що проблема відповідальності юридичних осіб вимагає 

спеціального дослідження, проте відзначимо, що опираючись на міжнародні 

акти та національне законодавство окремих держав, питання про кримінальну 

відповідальність юридичних осіб є цілком правомірним. Однак виходячи із 

особливостей такого суб’єкта правовідносин як юридична особа 

(організаційна структура, наявність колективного майна тощо), є очевидним, 

що це відповідальність особливого характеру. Правовідношення і 

відповідальність «інших осіб» (юридичних осіб, державних органів і держави 

у цілому) відрізняється принципово. Відповідальність може й повинна 

наступати для керівників держав та юридичних осіб за вчинені ними злочини. 

Дійсно, не можна не погодитися з А.Н. Трайніним у тому, що держава не може 

бути осудною чи неосудною; держава не може бути на лаві підсудних чи за 

гратами в’язниці [396, с. 26].  

Основною характеристикою суб’єктивної сторони будь-якого злочину 

являється психічне ставлення особи до скоєного діяння, а також до результату 

такого діяння – його наслідкам, тобто суб’єктивна сторона включає вину, мету 

й мотиви. Інтелектуальні та вольові особливості суб’єктивної сторони 

транснаціонального злочину вельми різноманітні й визначають юридичну 

оцінку скоєного, а також ступінь відповідальності винної особи. Принципи 
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сучасного міжнародного кримінального права не допускають покладення 

відповідальності за діяння при відсутності вини (навмисної чи необережної). 

Один лише психічний стан, не виражений у конкретних зовнішніх діях, також 

не може являтися підставою кримінальної відповідальності.  

У Римському статуті (ст. 30) суб’єктивна сторона складу злочину 

характеризується двома ознаками: умисність і усвідомленість. При цьому 

навмисність, тобто цілеспрямованість поведінки, визначається відносно 

діяння, коли особа збирається його здійснити, і по відношенню наслідків, якщо 

особа збирається спричинити цей наслідок чи усвідомлює, що він наступить 

при звичайному перебігу подій. Таким чином, нормами міжнародного 

кримінального права передбачається можливість прямого умислу (через 

«намір») як стосовно діяння, так і стосовно наслідку. Отже, прямий умисел 

винної особи можливий у злочинах як з формальним так і з матеріальним 

складом.  

Відмітимо, що всі ці ознаки властиві й суб’єктивній стороні складу 

транснаціонального злочину, з тією лише різницею, що співвідношення між 

ними і деякі їх характеристики можуть бути більш складними. Слід відмітити, 

що суб’єкт транснаціонального злочину (фізична особа) завжди усвідомлює 

значення і зміст своїх дій і наслідків, а також передбачає масштаби злочинних 

результатів своїх дій.  

Суб’єктивна сторона виконання злочину, передбачає, що виконавець 

усвідомлює характер своїх дій, діє з умислом на реалізацію мети злочину. 

Пособництво вимагає, щоб особа знала про підготовку злочину та суттєво 

впливала на його здійснення основним виконавцем. Суб’єктивна сторона 

підбурювання передбачає, що підбурювач бажає спровокувати чи побудить до 

здійснення злочину або усвідомлює суттєву вірогідність того, що здійснення 

злочину стане результатом його поведінки. Ключовими елементами спільного 

здійснення злочину являються спільний план, доведений до завершеного 

діяння (може бути спонтанним), замисел і мета.  

Суб’єктивна сторона злочину не має єдиного формулювання у 
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транснаціональному кримінальному праві. Наприклад, у ст. 28 Конвенції про 

правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного судна 1963 р. 

говориться про усвідомлення, наміри чи умисел як елементи злочину: 

«Усвідомлення, наміри чи умисел, що вимагаються в якості елементів будь-

якого злочину, визнаного таким у відповідності з цією Конвенцією, можуть 

бути встановлені з об’єктивних фактичних обставин справи» [185]. У 

Конвенції про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються 

міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р., для 

характеристики суб’єктивної сторони використовується термін «навмисно» 

[178]. Саме навмисна форма вини являється основною для характеристики 

суб’єктивної сторони транснаціональних злочинів; мотиви здійснення 

зазначених злочинів не впливають ані на кваліфікацію, ані на призначення 

покарання. 

Необережна форма вини у транснаціональному кримінальному праві 

явище виключне й відрізняється від умислу тим, що пов’язана з негативним 

ставленням до злочинних наслідків, наступ яких вона не бажає і не допускає. 

Стосовно злочинів транснаціонального характеру, такими є склади злочинів 

екологічного характеру, наприклад забруднення навколишнього середовища, 

склад злочину пошкодження підводного морського кабелю та деяких інших, в 

яких можлива форма вини у вигляді недбалості або легковажності. 

Мотиви та мета транснаціональної кримінальної діяльності чітко 

співвідносяться з їх визначенням у кримінальному праві. При здійсненні 

транснаціональних злочинів переважають корисні мотиви і цілі незаконної 

наживи. Мета транснаціонального злочину зазвичай охоплюється поняттям 

«матеріальна вигода», проте не обмежується фінансовими, грошовими чи 

подібними доходами. Матеріальну вигоду слід розуміти широко – як таке, що 

охоплює, наприклад, злочини, мотивом скоєння яких є отримання послуг 

сексуального характеру, скажімо, торгівля людьми чи дитячою порнографією 

із сексуальних мотивів, а не для отримання грошей [515]. 

Відмітимо, що для виникнення правовідносин кримінальної 
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відповідальності у транснаціональному кримінальному праві існують ряд 

умов. Навіть якщо суб’єкт злочину може повною мірою відповідати умовам 

притягнення до кримінальної відповідальності, його покарання може бути 

неможливим в силу певних обставин, що створюють перепони для здійснення 

кримінального переслідування. Такі перепони є зовнішніми щодо злочину та 

особи, що його вчинила, оскільки стосуються не самого злочинного діяння, а 

допустимості кримінального переслідування. Це можуть бути умови 

порушення кримінального провадження, окремі елементи процесуального 

права, скоєння злочину неповнолітньою особою, строки давності, видача 

злочинця, імунітет тощо. 

Отже, на підставі викладеного можна вважати, що кваліфікуючі ознаки 

складу транснаціонального злочину являються невід’ємним правовим 

інститутом транснаціонального кримінального права та необхідні для 

об’єктивної кваліфікації здійсненого кримінально-карного діяння. Ця 

характеристика має визначальне значення для призначення виду й розміру 

покарання, звільнення від кримінальної відповідальності й інших правових 

питань, пов’язаних з наслідками здійснення транснаціонального злочину.  

 

4.4. Відповідальність суб’єктів транснаціонального злочину  

 

Питання розмежування аспектів відповідальності держав, юридичних 

осіб та індивідів за транснаціональні злочини, особливості відповідальності 

даних суб’єктів, питання про імунітети й привілеї, якими певні особи 

наділяються згідно міжнародного й національного права, є сутнісними для 

досліджуваних питань. Проблема їх реалізації у міжнародному кримінальному 

праві ставиться вже давно й активно обговорюється як у вітчизняній так й 

зарубіжній літературі й потребує вивчення. Н.А. Зелінська та Н.В. Дрьоміна-

Волок пишуть, що «норми міжнародного права, що регламентують 

індивідуальну кримінальну відповідальність, представляють собою систему, 

яка все ще знаходиться у стані розвитку і реформування» [127, с. 203]. Такі 
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норми страждають від основного й найбільш суттєвого недоліку – у той час як 

національне кримінальне право базується на загальноприйнятому принципі 

формальної визначеності, міжнародне кримінальне право містить численні 

норми, які не деталізують основні елементи злочинів [471, с. 148-149]. У 

більшості випадків здійснення транснаціонального злочину тягне кримінальну 

відповідальність у тому випадку, якщо кримінально-правова заборона 

міститься у національному законодавстві й такий злочин полягає в порушенні 

національного кримінального права.  

Актуальність вивчення міжнародно-правової відповідальності за 

вчинення злочину не раз підкреслювалась ГА ООН й у ряді ухвалених нею 

резолюцій рекомендувалось Комісії міжнародного права ООН продовжити в 

якості «самої першочергової» роботи над проектом статей про 

відповідальність. Ця діяльність Комісії проводиться у кількох напрямках: 

відповідальність держав за неправомірну поведінку (схвалено Резолюцією ГА 

ООН у 2001 р.), відповідальність за неправомірну поведінку міжнародних 

організацій та за транснаціональну шкоду [44].  

Багатолітня робота Комісії над проектом статей мала величезне значення 

для формування права міжнародної відповідальності як галузі міжнародного 

права. Вона залучила до участі у розробці питання відповідальності відомства 

іноземних справ держав, міжнародні організації, а також численні наукові 

установи та вчених. Як зазначає О.В. Київець, у своїй роботі по кодифікації 

відповідальності Комісія міжнародного права покладалась на принципи, які 

були запозичені з права європейських континентальних держав. Вона пише: 

«аналізуючи підготовчі документи комісії, виступи доповідачів, стає 

очевидним, що Комісія використовувала аналогію права, але видозмінила 

окремі принципи через врахування норм загального міжнародного права та 

практики. При цьому основні правові положення інституту міжнародної 

відповідальності були доопрацьовані із врахуванням потреб міжнародної 

спільноти» [152, с. 97].  

З середини 90-х років було розроблено й ухвалено чимало регіональних й 
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універсальних міжнародних антикримінальних договорів у рамках таких 

організацій як ООН, Рада Європи, Євросоюз, Африканський Союз, 

Організація американських держав, Організація економічного 

співробітництва та розвитку, в яких містяться положення, що стосуються 

кримінальної відповідальності за транснаціональні злочини. Вони вимагають 

систематизації, оскільки різняться за сферою застосування, правовим 

статусом, членським складом, механізмами реалізації та здійснення 

моніторингу, однак всі вони мають спільну мету: встановити загальні 

стандарти протидії транснаціональним злочинам на національному рівні 

шляхом введення кримінальної відповідальності за транснаціональні злочини 

та забезпечити дотримання антикримінальних конвенцій [308].  

З урахуванням відмінностей між міжнародними злочинами і злочинами 

міжнародного характеру (конвенційними, транснаціональними) слід 

розрізняти суб’єктів злочину і суб’єктів відповідальності. По міжнародним 

злочинам суб’єктами відповідальності являються держави-порушники й 

індивіди, з дій яких і складається дане правопорушення. У даному випадку 

фізичні особи несуть міжнародну кримінальну відповідальність, а 

відповідальність держави-порушника може бути виражена у різних формах 

обмеження його суверенітету. 

Щодо транснаціональних злочинів, які характеризуються як злочини 

загальнокримінального характеру, по яким укладені міжнародні угоди й 

держави взяли зобов’язання співробітництва у протидії ним, вони 

здійснюються фізичними особами чи колективними утвореннями 

(організована злочинність) і відповідальність за них несуть тільки вони.  

У сучасному міжнародному праві та доктрині утверджений принцип 

індивідуальної відповідальності за скоєння кримінального злочину, який 

зафіксований у міжнародних актах, зокрема у конвенціях та статутах 

міжнародних організацій та органів юстиції. Утворення ООН і прийняття її 

Статуту, а також наслідки Другої світової війни, вирішальним чином сприяли 

встановленню режиму відповідальності за скоєння міжнародного злочину. З 
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цього приводу воєнний трибунал в Нюрнбергзі постановив: «злочини проти 

міжнародного права здійснюються людьми, а не абстрактними категоріями, і 

тільки шляхом покарання окремих осіб, що здійснюють такі злочини, можуть 

бути дотримані установлення міжнародного права» [268, с. 42-43]. У Статуті 

Міжнародного трибуналу по колишній Югославії закріплена персональна 

кримінальна відповідальність (ст. 7). Римський статут МКС встановлює, що 

юрисдикція Суду поширюється тільки на фізичних осіб (ст. 25).  

Правове регулювання принципу індивідуальної кримінальної 

відповідальності бере початок з прийняття Гаазької конвенції про закони і 

звичаї сухопутної війни 1907 р. та Версальського мирного договору 1919 р. 

[395, с. 55]. Згідно ст. 228 Версальського мирного договору держави-учасники 

отримали право притягнути до кримінальної відповідальності громадян, які 

порушили закони і звичаї війни. Проте спроба притягнути індивідів до 

відповідальності не мала успіху. У Лейпцигу пройшли кілька судових 

процесів над німецькими злочинцями, у ході яких підсудні або були 

виправдані, або засуджені до незначних мір покарання [565]. Число німецьких 

громадян, обвинувачених по першому союзницькому списку, складало 896 

осіб, число підсудних по списку, визнаному Німеччиною, складало сорок п’ять 

осіб, перед Верховним трибуналом у Лейпцигу постало лише дванадцять осіб, 

з яких тільки шість осіб були засуджені. По суті положення Версальського 

договору про відповідальність Німеччини за порушення законів і звичаїв 

війни, як того вимагала Гаазька Конвенція 1907 р., не були реалізовані. 

Спробою притягнути до відповідальності главу держави стало пред’явлення 

«публічного обвинувачення у вищій образі міжнародної моралі і священної 

сили договору» імператору Германії Вільгельму II Гогенцоллерну. 

Версальський договір передбачав створення спеціального Міжнародного 

трибуналу для здійснення правосуддя над Вільгельмом II. Проте відсутність 

політичної волі й відмова Нідерландів видати його союзникам унеможливили 

судову відповідальність германського імператора. 

Сучасна доктрина міжнародного кримінального права, що сформувалась 
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у другій половині ХХ ст. після Другої світової війни та Нюрнберзького й 

Токійського процесів визнає принцип індивідуальної відповідальності осіб за 

скоєння міжнародного злочину. До Нюрнберзького процесу вважалось, що 

міжнародне право покладає обов’язки на держави, а не на окремих осіб й 

покаранню за порушення норм міжнародного права підлягали держави. 

Захисники підсудних у Нюрнберзькому трибуналі цим й намагались 

обґрунтувати неможливість притягнення до міжнародної кримінальної 

відповідальності німецьких військових злочинців; їхні доводи зводились до 

того, що тільки держави являються суб’єктами міжнародних правовідносин. 

Однак, Трибунал не взяв до уваги дану правову позицію й відмітив, що 

«злочини проти міжнародного права здійснюються людьми, а не 

абстрактними категоріями, і тільки шляхом покарання окремих осіб, що 

здійснюють такі злочини, можуть бути дотримані установлення міжнародного 

права» [262, с. 992]. 

У Статуті Нюрнберзького трибуналу були сформульовані невідомі до 

того часу міжнародному праву злочини, які згодом увійшли в міжнародне 

право і національне законодавство, а також до кримінальної відповідальності 

були притягнені офіційні особи, причетні до планування, підготовки й 

розв’язання агресивної війни. Принцип індивідуальної відповідальності був 

закріплений у багатьох міжнародних актах, зокрема у Римському статуті МКС 

(ст. 25). Як зазначає Т.Л. Сироїд, «принцип індивідуальної кримінальної 

відповідальності означає, що особа несе відповідальність за скоєне діяння у 

випадку, коли вона є виконавцем або іншим співучасником злочину, а також у 

разі вчинення замаху» [367, с. 290]. 

Будь-яка фізична особа, яка здійснила транснаціональний злочин, 

повинна понести покарання, яке має кримінальний характер. Питання про 

винуватість мають вирішувати внутрішньодержавні суди, адже норми 

транснаціонального права встановлюють злочинність тих чи інших дій, а часто 

і склад злочину, але вказівка про вид і міру покарання міститься у 

національному кримінальному праві. Якщо у внутрішньому праві не тільки 
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злочинність, але й караність будь-якого діяння встановлюються законодавцем 

(як правило, у рамках однієї й тієї ж норми), то особливість міжнародного 

кримінального права полягає у тому, що правові акти встановлюють 

злочинність тих чи інших діянь, залишаючи відкритим питання про конкретну 

санкцію за їх здійснення. Зазначимо, що норми транснаціонального права 

щодо караності також містять диспозицію, проте не зазначають конкретних 

санкцій: конкретні покарання встановлюються внутрішньодержавним 

законодавством. У зв’язку з цим відмітимо, що стосовно конвенційних 

кримінально-правових норм про відповідальність за транснаціональні злочини 

реалізація принципу пріоритету норм міжнародного права над нормами 

національного права значно ускладняється, а іноді й взагалі стає неможливою.  

Звернемося до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р, яка містить положення, що стосуються кримінальної 

відповідальності за транснаціональні злочини та сформульовано ряд 

міжнародних правових інструментів. Згідно з Конвенцією (ст. 5), кримінальна 

відповідальність застосовується до будь-якої особи, яка бере активну участь у 

злочинній діяльності організованої злочинної групи. Умовою такої 

відповідальності являється скоєння «серйозного злочину» (ст. 2 п. b) у 

відповідності з об’єктивними фактичними обставинами справи, а також 

здійснення кримінально карного діяння відповідно до внутрішнього 

законодавства держави, в якій таке діяння вчинене. Згідно з Конвенцією задля 

притягнення до відповідальності за транснаціональний злочин вимагається 

криміналізація злочинних діянь, що визнаються такими за нормами 

міжнародного кримінального права, у національному законодавстві [169]. 

При притягненні до відповідальності осіб може виникнути питання про 

імунітети і привілеї, якими посадові особи наділені згідно міжнародного і 

національного права. Вищі посадові особи держави (глава держави, глава 

уряду, міністр іноземних справ) користуються абсолютним імунітетом від 

кримінальної юрисдикції іншої держави відносно будь-яких дій, що 

передбачено рядом міжнародно-правових актів (конвенції «Про спеціальні 
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місії» 1969 р., «Про запобігання і покарання злочинів проти осіб, що 

користуються міжнародним захистом, у тому числі й дипломатичних агентів» 

1973 р., «Про представництво держав в їх відносинах з міжнародними 

організаціями універсального характеру» 1975 р. тощо). Цей принцип 

узгоджується з принципом недопустимості посилання на офіційне чи посадове 

становище особи при здійсненні транснаціонального злочину, який визнається 

одним із самих важливих у транснаціональному праві [300, с. 302]. У 

Римському статуті МКС (ст. 27) закріплено, що посадове становище глави 

держави чи уряду, чи парламенту не звільняє особу від кримінальної 

відповідальності і не являється само по собі підставою для пом’якшення 

вироку [345]. Недопустимість посилання обвинуваченої особи на своє 

посадове становище як підставу звільнення від відповідальності складає 

важливу частину діючого міжнародного права. 

У кримінальному законодавстві багатьох країн, зазвичай європейських, 

передбачена кримінальна відповідальність за створення, керівництво 

злочинною організацією та участь у ній. Зокрема в Італії, згідно зі ст. 416 

Кримінального кодексу карається об’єднання трьох або більше осіб з метою 

вчинення злочинів, у тому числі не тільки осіб, які створюють або організують 

таке об’єднання, але й тих, які сприяють цьому. За Кримінальним кодексом 

Швейцарської конфедерації (ст. 260) до кримінальної відповідальності 

притягується особа, яка бере участь у діяльності злочинної організації, а також 

та особа, яка підтримує таку організацію в її злочинній діяльності. 

Характеризуючи суб’єктів транснаціонального злочину, Л. Шеллі звертає 

увагу на сфери колективної діяльності суб’єктів злочинної діяльності, адже 

«на початку ХХІ ст. суб’єкти транснаціональної організованої злочинності 

залучені до широкого спектру кримінальної діяльності, до сфери їх злочинних 

інтересів належать традиційні види організованої злочинності (незаконний 

обіг наркотиків і зброї, «торгівля людьми», контрабанда), які сполучаються з 

промисловим і технологічним шпигунством, маніпуляціями на фінансовому, 

біржовому ринку, підробленням високотехнологічної продукції тощо. 
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Корупція і зв’язки з політичними колами, контроль за правоохоронними 

органами і судовою системою держави, «відмивання» грошей через офшори 

використовуються як засоби здійснення такої злочинної діяльності [537]. 

У доктрині міжнародного права розвилась концепція «міжнародних 

злочинів» держав й ставилось питання про відповідальність держав, яку 

визнають більшість як зарубіжних так й вітчизняних авторів, проте спірним 

являється питання про характер цієї відповідальності. Поняття «міжнародного 

злочину» й відповідальності держав протягом багатьох років вивчалось 

вченими (В.Ф. Антипенко, Н.В. Дрьоміна-Волок, Н.А. Зелінська, В. Пелла, 

Сальдана, Донедье де Вабр) та досліджувалось Комісією міжнародного права 

у зв’язку з розробкою Проекту статей про міжнародну відповідальність 

держав.  

Характеризуючи дискусію у доктрині міжнародного кримінального права 

щодо відповідальності держав, Н.А. Зелінська пише: «норми, які 

регламентують відповідальність держав, не зараховуються до міжнародного 

кримінального права, оскільки воно є сáме кримінальним правом. Міжнародне 

кримінальне право будується на принципі індивідуальної кримінальної 

відповідальності; його основними категоріями залишаються кримінальна 

відповідальність і злочин як кримінальне правопорушення індивідів та у 

майбутньому, можливо, юридичних осіб» [366, с. 94]. 

Як зазначає Н.В. Дрьоміна-Волок [80, с. 180-181], відносно цієї концепції 

у міжнародно-правовій доктрині можуть бути виділені три позиції: 

а) заперечення концепції кримінальної відповідальності держав і, відповідно, 

існування поняття «міжнародного злочину» держав (Д. Анцилотті, Г.І. Тункін, 

А.Н. Трайнін); б) визнання концепції кримінальної відповідальності держав і, 

відповідно, «міжнародного злочину» держав (В.Ф. Антипенко, Бустаманте, 

Донедье де Вабр, Д.Б. Левін, В. Пелла); в) заперечення концепції кримінальної 

відповідальності держав, всупереч цьому, визнання поняття «міжнародного 

злочину» держав (О.Г. Кибальник). Перші дві теорії мають певне правове 

обґрунтування, більш менш переконливе. Третя позиція, на перший погляд, 
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парадоксальна, проте саме вона стала переважаючою у наш час. Точка зору 

Н.А. Зелінської полягає у наступному: «держава може бути суб’єктом 

«злочинної» з погляду етики політики, що виражається у конкретних 

політичних злочинах індивідів (та їхніх організацій), але вона не може бути 

суб’єктом злочину. Криміналізувати акти держави не здатне ані міжнародне, 

ані, тим більше, національне право. «Криміналізована» політика – це 

криміналізована (тобто така, що визнається злочинною і піддається 

кримінальній репресії) поведінка фізичних осіб, але не держав. Поняття 

«злочинна політика» не слід розуміти строго юридично. «Злочинний політик» 

і «політичний злочинець» – це зовсім не одне й теж. Обвинувачення в 

злочинній політиці – ідеологічне і політичне кліше, у той час як офіційне 

обвинувачення у політичному злочині – елемент кримінального 

переслідування» [126, с. 160-161]. Професор В.Ф. Антипенко відмічає, що 

«поведінка держави базується на надзвичайно специфічній конструкції, 

рушійною силою якої являється влада» [5, с. 52]. Очевидно, що держава не є 

безвідповідальною. У Проекті Кодексу злочині проти миру і безпеки людства, 

підготовленого Комісією міжнародного права ООН, передбачається ст. 4 

«Відповідальність держав», згідно якої «відповідальність окремих осіб за 

злочини проти миру і безпеки людства, передбачена цим Кодексом, ніяким 

чином не впливає на відповідальність держав по міжнародному праву». 

Держава несе також політичну, матеріальну чи моральну відповідальність за 

здійснені протиправні діяння, але суб’єктами кримінальної відповідальності 

можуть бути лише індивіди. 

Щодо визнання держави суб’єктом транснаціонального злочину й 

відповідальності за таке злочинне діяння, питання повинне розглядатися у 

контексті концепції транснаціонального злочину, його кваліфікуючих ознак та 

складу. Суб’єктивна сторона транснаціонального злочину передбачає 

наявність вини (у формі умислу чи необережності), осудності, стадій 

здійснення злочину та інших елементів, що зовсім не може бути застосованим 

до такого суб’єкта міжнародного права як держава. До того ж кримінальне 
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переслідування й притягнення до кримінальної відповідальності здійснюється 

лише спеціально призначеними правоохоронними органами та національними 

органами кримінального правосуддя чи міжнародними органами юстиції. 

Концепція кримінальної відповідальності юридичних осіб у 

міжнародному праві бере свої теоретичні витоки із практики національного 

законодавства. Інститут кримінальної відповідальності юридичних осіб давно 

відомий національному законодавству зарубіжних країн. Він мав місце в епоху 

Середньовіччя, коли за нормами звичаєвого чи канонічного права до 

відповідальності могли притягнути корпорації, об’єднання, міста, общини, а 

також розвинувся й пізніше. Так, у 1852 р. Верховний суд штату Нью-Джерсі 

виніс рішення про кримінальне переслідування залізничної кампанії, яка 

заважала руху транспорту тим, що побудувала будівлю прямо посеред дороги 

громадського користування. У 1854 р. Вищий апеляційний суд штату 

Массачусетс визнав можливим кримінальне переслідування корпорації, яка 

побудувала міст через суднохідну річку і тим самим створила перепони для 

руху річкового транспорту. Позицію згаданих судових інстанцій підтримав у 

1909 р. Верховний суд США й санкціонував введення кримінальної 

відповідальності для юридичних осіб. Як законодавче положення вона була 

закріплена в §2.07 Типового кримінального кодексу США, а згодом – у 

кримінальних кодексах окремих штатів. В Англії ще в середині XIX ст. 

розглядалася справа «Королева проти компанії Велика залізниця Південної 

Англії», а з 1944 р. в Англії стало можливим «притягнення корпорацій до 

відповідальності як в якості співучасника так й виконавця» [278, с. 50]. У 

Франції переслідування установ преси (асоціація, синдикат, друковані 

видання) пов’язано з роками Другої світової війни, коли був ухвалений 

5 травня 1945 р. Ордонанс про кримінальне переслідування установ преси й 

передбачав покарання за співпрацю з німецькими окупантами. Згідно з цим 

Ордонансом підставою кримінальної відповідальності юридичної особи 

визнавалось діяння, вчинене від імені та на користь юридичної особи її 

керівниками чи органами, й встановлювалися покараннями за такі дії: 
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припинення діяльності юридичної особи із забороною її відновлення, 

конфіскація майна (повна чи часткова). Із зростанням числа корпорацій і 

збільшенням масштабів їх діяльності частішими стали випадки їх негативного 

впливу на оточуюче середовище, економіку і громадський порядок. Тому 

завдання кримінального переслідування юридичних осіб за завдання тяжкої 

шкоди стало першочерговим для багатьох держав. У наш час інститут 

кримінальної відповідальності юридичних осіб існує у законодавстві ряду 

країн, наприклад Швейцарії (з 2003 р.), Польщі (з 2002 р.), Австралії, 

Великобританії (з 2001 р.), Данії, Ізраїлю (з 1998 р.), Канади, КНР (з 1997 р.), 

США, Фінляндії (з 1995 р.), Франції (з 1992 р.), Норвегії (з 1991 р.) та інших 

країнах. При цьому кримінальна відповідальність юридичних осіб 

формулюється по-різному: субсидіарно до відповідальності фізичної особи чи 

незалежно від такої; за всі злочини чи за певні їх види (хабарництво, 

відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму, корупція тощо). 

По аналогії з національними кримінальними законодавствами цих 

держав, можливе визначення таких видів покарання як штраф, ліквідація, 

обмеження діяльності, конфіскація тощо. У Кримінальному кодексі Австрії є 

положення щодо «квазікримінальної» відповідальності юридичних осіб, якщо 

юридична особа збагатилася за рахунок скоєння злочину фізичною особою чи 

за рахунок майна, отриманого від злочину, тоді щодо неї виноситься вирок про 

виплату відповідної грошової суми. Суспільна небезпека злочинної діяльності 

юридичних осіб обумовлена їхнім особливим статусом, масштабністю, 

глобальністю й деструктивним впливом на суспільні відносини.  

Початок практики визнання юридичних осіб суб’єктами кримінальної 

відповідальності у міжнародному праві було покладено після завершення 

Другої світової війни, коли в рішеннях Нюрнберзького трибуналу в якості 

злочинних були названі організації гітлерівської Німеччини (гестапо, СС). 

Нормативна регламентація кримінальної відповідальності юридичних осіб 

розпочата прийнятим у 1997 р. Протоколом № 2 до Конвенції про захист 

фінансових інтересів Європейських Співтовариств від 26 липня 1995 р. [2]. 
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Міжнародні конвенції, що регулюють відносини відповідальності за 

транснаціональні злочини, рекомендують державам ввести відповідальність 

юридичних осіб за вчинені злочини й пропонують модельні статті про це [205].  

Укладені останнім часом міжнародні договори, також містять положення 

стосовно діяльності юридичних осіб, що здійснюють діяльність у рамках 

повноважень, якими вони наділені міжнародними угодами. Зокрема конвенція 

ООН по морському праву 1982 р. на базі ст. 153 п 2(а) надає право юридичним 

підприємствам, на основі отриманих ним ліцензій від Органу по морському 

дну опановувати частину дна Світового океану (частину району). Це можуть 

бути державні підприємства або юридичні особи, зареєстровані в державах 

учасниках чи знаходяться під ефективним контролем держав, за які держави-

учасники поручились. Всі умови діяльності підприємств закріплюються у 

відповідному контракті. Контроль над дотриманням положень цього 

контракту здійснює Орган по морському дну, який має «право у будь-який час 

прийняти будь-які заходи» для забезпечення дотримання умов контракту та 

інших умов, передбачених у Конвенції ООН по морському праву. 

Підприємствам відкритий доступ до процедур урегулювання спорів, що 

стосуються морського дна (ст. 187 та 291 Конвенції по морському праву). 

Очевидно, що надання таких прав юридичним особам по міжнародним 

договорам породжує необхідність постановки питання про відповідальність 

юридичних осіб за порушення положень відповідних міжнародних угод.  

Питання про визнання юридичних осіб суб’єктами відповідальності 

ставилось на Сьомому Конгресі ООН із запобігання злочинності й поводження 

з правопорушниками (1985) й в ухвалених ним Керівних принципах у сфері 

попередження злочинності й кримінального правосуддя існує наступне 

положення: «Держави-члени повинні розглядати питання про 

передбачуваність кримінальної відповідальності не тільки для осіб, що діяли 

від імені якоїсь установи, корпорації чи підприємства…, але й для самої 

установи, корпорації чи підприємства шляхом вироблення відповідних заходів 

попередження їх можливих злочинних дій і покарання за них» [562]. 
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Постановка питання про відповідальність, включаючи кримінальну, 

юридичних осіб міститься у багатьох міжнародно-правових актах, ухвалених 

останнім часом. Наприклад, у ст. 9 Європейської Хартії про навколишнє 

середовище та охорону здоров’я, ухваленої в рамках Ради Європи 4 листопада 

1990 р. встановлено: «1. Кожна із Сторін приймає відповідні необхідні заходи 

по створенню умов для застосування кримінальних та адміністративних 

санкцій чи заходів впливу до юридичних осіб, від імені яких злочини, згадані 

у статтях 2 та 3, були здійснені їх органами чи приватними чи іншими 

представниками» [94]. Звертає на себе увагу той факт, що одночасно 

встановлюється відповідальність різних суб’єктів за здійснення одного й того 

злочину: відповідальність державного органу, відповідальність юридичної 

особи і відповідальність індивіда. Саме така обставина враховується у ст. 9 п. 

2 Конвенції про захист навколишнього середовища, згідно якої «корпоративна 

відповідальність відповідно з п. 1 чинної статті не виключає кримінального 

переслідування фізичної особи».  

У наш час, відповідальність юридичних осіб у міжнародному праві 

передбачена рядом конвенцій відносно окремих видів злочинів, частіше за все 

пов’язаних з екологічною безпекою планети, корупцією, інформаційними 

технологіями, господарською і економічною діяльністю підприємств і 

організацій. Проте норми, що містять посилання на можливість несення 

відповідальності юридичними особами у міжнародному праві, вельми 

розпорошені й охоплюють різні склади злочинів. Так, у Конвенції Ради 

Європи про захист довкілля засобами кримінального законодавства 

1998 р., ст. 9 («Корпоративна відповідальність»), [179], передбачено: 

«1. Кожна із сторін приймає відповідні необхідні заходи по створенню умов 

для застосування кримінальних чи адміністративних санкцій чи заходів 

впливу до юридичних осіб, від імені яких злочин, згаданий у статтях 2 чи 3, 

був здійснення їх органами чи членами чи іншим представником. 

2. Корпоративна відповідальність відповідно до параграфу 1 цієї статті не 

виключає кримінального переслідування фізичної особи». 
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Відповідальність юридичних осіб передбачена і в Кримінальній конвенції 

Ради Європи про боротьбу за корупцію 1999 р. В ній закріплена вимога до 

держав-учасниць про те, щоб юридичні особи підлягали кримінальному 

переслідуванню на національному рівні за ті злочини, які зазначаються у 

міжнародних угодах. Цей документ заслуговує уваги, оскільки в ньому дається 

визначення юридичної особи – «будь-яке утворення, що має такий статус в 

силу застосовного національного права, за виключенням держав чи інших 

публічних органів, що діють у здійснення державних повноважень, а також 

міжурядових організацій» [205]. 

Конвенція Ради Європи про кіберзлочинність 2001 р. [180] виділяє певні 

групи суспільно небезпечних діянь, що вчиняються за допомогою 

комп’ютерних технологій та Інтернету (правопорушення, які стосуються 

авторських та суміжних прав; правопорушення, об’єктом яких є комп’ютери; 

правопорушення, вчинені проти цілісності комп’ютерних даних та систем), 

передбачає можливість юридичної особи нести відповідальність за 

кримінальне правопорушення.  

В Конвенції ООН проти корупції 2003 р. міститься наступна вимога: 

держава-учасник приймає заходи, які можуть бути потрібними для 

встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у злочинах, визнаних 

такими у відповідності з даною Конвенцією. Відповідальність юридичних осіб 

може бути кримінальною, цивільно-правовою та адміністративною (ст. 26). 

Але при цьому обраний вид відповідальності повинен бути ефективним, 

співрозмірним і здатним здійснити стримуючий вплив кримінальних і 

некримінальних санкцій. Аналогічні норми містяться в Міжнародній 

конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р.  

Відповідальність юридичної особи передбачена й Міжнародною 

Конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р. [247]. Так, в ст. 5 

даної Конвенції відмічене: «Кожна держава-учасник у відповідності з 

принципами свого внутрішнього права приймає необхідні заходи для того, 

щоб притягнути юридичну особу, що знаходиться на її території чи заснована 
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по її законам, до відповідальності у випадку здійснення фізичною особою, 

відповідальною за управління цією юридичною особою чи контроль за нею, 

яке виступає у своїй офіційній якості, злочину, зазначеного у статті». 

У Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 р. у ст. 10 зазначено, що «кожна держава-учасниця вживає таких заходів, 

які з урахуванням її правових принципів можуть знадобитися для 

встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у серйозних 

злочинах, до яких причетна організована злочинна група, і за злочини, визнані 

такими відповідно до статей 5, 6, 8 і 23 цієї Конвенції» [169].  

У праві Євросоюзу також визначена кримінальна відповідальність 

юридичних осіб. Так 19 листопада 2008 р. Європейським парламентом і Радою 

була прийнята Директива 2008/99/ЄС про охорону навколишнього 

середовища кримінальним правом. Дана Директива поряд із Директивою 

2004/35/ЄС, яка встановила цивільно-правову відповідальність за завдання 

екологічної шкоди, уніфікує норми ЄС у сфері екологічної відповідальності. 

У Директиві міститься значне число новел, які можуть бути обов’язково 

враховані законодавцями держав-учасниць ЄС. Цей міжнародно-правовий 

документ закріплює положення про кримінальну відповідальність за 

порушення норм і правил, встановлених на рівні ЄС. Список актів спільнот, за 

порушення положень яких держави-члени зобов’язані ввести кримінальне 

покарання, наводиться у додатках до Директиви. 

Останнім часом у резолюціях Ради Безпеки ООН, посвячених питанням 

боротьби з тероризмом, все частіше з’являються положення, що 

безпосередньо адресовані діям юридичних осіб. Наприклад, в Резолюції 

№ 1373 від 28 вересня 2001 р. Рада Безпеки ООН передбачає: «1. Всі держави-

члени повинні: … d) заборонити своїм громадянам чи будь-яким особам чи 

організаціям на своїй території надання будь-яких засобів, фінансових активів, 

чи економічних ресурсів, чи фінансових чи інших відповідних послуг, прямо 

чи опосередковано, для використання в інтересах осіб, які здійснюють чи 

беруть участь в їх здійсненні, організації, що прямо чи опосередковано 
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знаходяться у власності чи під контролем таких осіб, а також осіб чи 

організацій, що діють від імені й за вказівкою таких осіб».  

Резолюція № 1373, являючись актом, що є обов’язковим для виконання 

державами, закріплює необхідність останніх попереджувати і припиняти 

фінансування терористичної діяльності. Крім цього, держави повинні у 

невідкладному порядку накладати арешт на фінансові активи і кошти 

юридичних осіб, якими володіють чи які контролюються прямо чи 

опосередковано особи, що здійснюють /роблять спроби здійснити 

терористичні акти, чи беруть участь у подібних актах, чи сприяють їх 

здійсненню. 

На концептуальному рівні виникає багато питань, пов’язаних із 

проблематикою відповідальності юридичних осіб по міжнародному праву за 

протиправні діяння. Саме сукупність таких питань обумовлює 

поліваріантність напрямків потенційних досліджень, посвячених даній 

проблематиці. Як спостерігаємо, норми міжнародного права визнають 

здійснення злочину юридичною особою. Проте виникає питання як така особа 

буде нести кримінально-правову відповідальність? У наш час така 

відповідальність можлива лише в рамках національного права. Кожна 

держава-учасник забезпечує застосування стосовно юридичних осіб, що 

притягуються до відповідальності, ефективних, співрозмірних кримінальних 

чи некримінальних санкцій, включаючи грошові санкції. У національному 

праві держав спостерігається тенденція встановлення кримінальної 

відповідальності юридичної особи наслідуючи нормам міжнародного права. 

Проте це вимагає перегляду вітчизняної доктрини суб’єкта злочину, оскільки 

встановлення такої відповідальності не відповідає принципам особистої і 

винної відповідальності, які існують у кримінальному праві. Тобто, 

кримінальна відповідальність можлива лише тоді, коли особа здатна розуміти 

свої дії й керувати ними. Вина завжди є не що інше, як особисте ставлення 

особи до свого діяння. Такої вини у юридичної особи немає. 

Існує ще одна складність щодо визнання юридичної особи повноправним 
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суб’єктом відповідальності: не існує достатньої практики, хоча таке їх 

визнання могло б посилити кримінально-правову охорону важливих цінностей 

і сприяло би послідовному розвитку міжнародного кримінального права у цій 

частині. 

Отже, норми міжнародного кримінального права визнають здійснення 

злочину юридичною особою, проте така відповідальність можлива лише в 

рамках національного права. Кожна держава-учасниця, зокрема, забезпечує 

застосування відносно юридичних осіб, що притягуються до відповідальності, 

ефективних, відповідних санкцій, однак незначна юридична практика 

утруднює повноцінне визнання юридичної особи суб’єктом кримінальної 

відповідальності. 

Відповідальність юридичної особи можлива при здійсненні 

транснаціонального злочину, яка згідно загальної правової практики може 

наступати при наявності винної поведінки керівника (представника) 

юридичної особи, тобто діє принцип персоніфікації відповідальності. Він 

полягає у тому, що коли суб’єктом правопорушення виступає колективне 

утворення, відповідальність, поряд з ним, персонально повинна нести й винна 

особа, що представляє організацію. Цей принцип пов’язаний поняттям вини 

колективного суб’єкта, оскільки його дії – це дії уповноважених осіб. Слід 

зазначити, що відповідальність юридичної особи може наступати й у випадку 

коли винна фізична особа не встановлена. Визнання юридичної особи 

суб’єктом кримінальної відповідальності у транснаціональному 

кримінальному праві має узгоджуватися з принципом індивідуальної 

кримінальної відповідальності фізичних осіб. Професор Л.В. Іногамова-Хегай, 

яка допускає можливість і доцільність встановлення кримінальної 

відповідальності юридичних осіб за здійснення транснаціональних злочинів, 

зазначає, що відповідальність юридичної особи не виключає кримінальної 

відповідальності фізичної особи [134, с. 25]. 

Зазначимо, що проблема відповідальності юридичних осіб вимагає 

спеціального дослідження, проте вважаємо, що опираючись на міжнародні 
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акти та національне законодавство окремих держав, питання про кримінальну 

відповідальність юридичних осіб є цілком правомірним. Однак виходячи із 

особливостей такого суб’єкта правовідносин як юридична особа 

(організаційна структура, наявність колективного майна тощо), є очевидним, 

що це відповідальність особливого характеру.  

Отже, суб’єктами транснаціонального кримінального права являються 

держави й міжнародні міжурядові організації, які згідно норм міжнародного 

права володіють повною правосуб’єктністю. У транснаціональних 

кримінальних відносинах беруть участь й інші суб’єкти, правосуб’єктність 

яких залежить від ролі їхньої участі у цих відносинах. Згідно з принципом 

індивідуальної відповідальності фізичні особи (громадяни, іноземні, особи без 

громадянства) визнаються основними суб’єктами кримінальної злочинності 

та, як наслідок, кримінальної відповідальності. Правове регулювання 

відповідальності у транснаціональному кримінальному праві за злочини 

здійснюється згідно міжнародних антикримінальних конвенцій по боротьбі із 

конкретними видами злочинів та норм внутрішньодержавного кримінального 

права, ухвалених у відповідності з нормами міжнародного кримінального 

права. Здійснення транснаціональних злочинів тягне кримінальну 

відповідальність тільки у тому випадку, якщо кримінально-правова заборона 

міститься у національному законодавстві. 

 

Висновки до Розділу 4  

 

Узагальнюючи наведений науковий аналіз понятійно-категоріального 

виміру транснаціонального кримінального права, можна стверджувати 

наступне. 

Поняття «транснаціональний злочин» являється категорією 

міжнародного кримінального права; фіксується в ухвалених міжнародно-

правових документах, зокрема в Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15 листопада 2000 р.; визначається як 
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багатоаспектне поняття, оскільки посягає не тільки на порушення норм 

кримінального права, але й інших галузей права – адміністративного, 

фінансового, митного, цивільного тощо. Багатоаспектність 

транснаціонального злочину є підставою для визначення його злочином 

міжнародного характеру, конвенційним, екстрадиційним, таким, що посягає 

на економічну складову суспільних відносин. 

Основною категорією транснаціонального кримінального права 

являється транснаціональний злочин, родовим поняттям якого є міжнародне 

правопорушення. Концепція категорії транснаціонального злочину базується 

на наступних важливих постулатах: транснаціональність, яка розуміється 

згідно з нормами Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р.; зв’язок з «іноземним елементом» (діяння скоєне на 

іноземній території, є іноземці-співучасники тощо); національний характер; 

економічна спрямованість з корисливою метою; злочинні наслідки, як 

правило, наступають більше ніж для однієї держави. Злочинність 

транснаціонального кримінального діяння повинна бути встановлена 

джерелами міжнародного права й національним законодавством. 

Виходячи з цих концептуальних позицій, визначимо, що 

транснаціональний злочин являє собою злочинне діяння (дія чи бездіяльність), 

пов’язане з «іноземним елементом»; становить значну суспільну небезпеку, 

оскільки посягає на безпеку, життя і здоров’я людини, майно, природу тощо) 

або завдає шкоду цим відносинам; злочинні наслідки такого діяння 

наступають більше ніж для однієї держави. Транснаціональний злочин 

кваліфікується як злочинне діяння у національному праві двох й більше 

держав й підпадає під юрисдикцію цих держав. Міжнародна характеристика 

транснаціонального злочину визначається змістом злочинної діяльності 

(транснаціональності) суб’єктів, 

З огляду на поширеність й різноманітність транснаціональних злочинів 

їхня класифікація можлива за багатьма критеріями: ступенем суспільної 

небезпеки, за сферою суспільних відносин, матеріальними критеріями, 
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суб’єктами здійснення злочину, джерелами та способами формально-

юридичної фіксації, за походженням кримінально-правової заборони, 

територіальною поширеністю тощо. Серед основних підгруп 

транснаціональних злочинів за характером шкідливих наслідків можна 

виділити: 1) злочини, що завдають шкоду мирному співробітництву і 

нормальному здійсненню міждержавних відносин (тероризм, захоплення 

заручників, угон літаків тощо); 2) економічні злочини (контрабанда, підробка 

грошей і цінних паперів, фінансування тероризму, нелегальна міграція, 

поширення наркотиків тощо); 3) екологічні злочини (екоцид, біоцид тощо); 

4) злочини, що завдають шкоду особі, майну, моральним цінностям (торгівля 

людьми, піратство, поширення порнографії тощо); 5) злочини, що завдають 

шкоду культурному розвитку (викрадення творів художнього мистецтва). 

У кримінальних правовідносинах транснаціональний злочин являється 

юридичним фактом, що породжує кримінальні правовідносини як у 

міжнародному так й національному праві. Склад злочину у 

транснаціональному кримінальному праві співпадає із загальноприйнятою в 

теорії кримінального права схемою складу, яка згідно джерел являє собою 

сукупність об’єктивних й суб’єктивних ознак, що взаємопов’язані між собою 

й характеризують діяння як злочинне. 

Особливістю складу транснаціонального злочину є те, що диспозиція 

конкретного транснаціонального злочину повинна бути як у національному 

карному праві так й міжнародно-правових нормах, причому іноді склади 

транснаціональних злочинів можуть міститися у різних міжнародних актах, 

причому одночасно у кількох діючих, що обумовлено різноманітністю 

джерельної бази та відсутністю кодифікації. 

Особливістю злочинів по транснаціональному кримінальному праву 

являється їх багатооб’єктність, проте у більшості випадків можна виділити 

безпосередній об’єкт злочину – це, зазвичай економічні відносини, життя і 

здоров’я людини, будь-які матеріальні блага, зокрема майно, гроші, цінні 

папери. Об’єктивна сторона транснаціонального злочину, як правило, 
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найбільш детально списується у диспозиціях міжнародної правової норми та 

внутрішньодержавному законодавстві й її особливості проявляються в 

особливостях самого злочину, здійснення якого може відбуватися на території 

кількох держав, а також у тривалості в часі та інших обставинах.  

У транснаціональному кримінальному праві визнається множинність 

суб’єктів транснаціонального злочину, що формують системи налагоджених 

зв’язків, нерідко пов’язаних в державними чи правоохоронними структурами, 

у будь-якому випадку організованих (міжнародні злочинні організації, 

транснаціональні організовані групи, транснаціональні злочинні корпорації 

тощо), проте основним суб’єктом являється фізична особа, яка несе 

індивідуальну кримінально-правову відповідальність, що не суперечить 

колективному характеру вчинення окремих транснаціональних злочинів. 

Здатність і обов’язок нести кримінальну відповідальність за здійснення 

транснаціонального злочину фізичною особою підтверджується рядом 

міжнародних конвенцій, внутрішньодержавним законодавством у разі, коли 

особа визнана осудною, здатна усвідомлювати свої дії та керувати ними. З 

огляду на структурну організацію транснаціонального злочину (міжнародна 

злочинна організація, транснаціональна організована група тощо), скоєння 

злочину можливе індивідуально, спільно з іншою особою чи через іншу особу. 

Суб’єктивна сторона транснаціонального злочину завжди характеризується 

навмисністю, усвідомленням, корисливими мотивами та намірами.  

Вчинення транснаціонального злочину колективним суб’єктом 

(організованою групою) передбачає визначення ролі кожної особи у такому 

діянні. У нормах міжнародного кримінального права не передбачено 

конкретних характеристик особи, наприклад вікових, й вони не містять 

конкретних санкцій за вчинений злочин. Конкретні покарання за 

транснаціональний злочин визначені у нормах внутрішньодержавного 

законодавства відповідно до особливостей правової системи. 

Визнання суб'єктами відповідальності у транснаціональному 

кримінальному праві держав та юридичних осіб є питання дискусійним й 
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повинне розглядатися у контексті концепції транснаціонального злочину, його 

кваліфікуючих ознак та складу. Суб’єктивна сторона транснаціонального 

злочину передбачає наявність вини (у формі умислу чи необережності), 

осудності, стадій здійснення злочину та інших елементів, що зовсім не може 

бути застосованим до такого суб’єкта міжнародного права як держава, тому 

держава не може бути суб'єктом транснаціонального злочину. Інститут 

кримінальної відповідальності юридичних осіб поширений у внутрішньому 

законодавстві окремих держав й знайшов своє підтвердження у міжнародно-

правових актах, зокрема Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р., що вказує на правомірність постановки 

такого питання, не дивлячись на мало поширену юридичну практику. 

Основні наукові результати даного розділу розкриті у наступних публікаціях: 

[291; 293; 299; 308; 312; 313; 314; 317]. 
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РОЗДІЛ 5. 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ І МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ 

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

5.1. Криміналізація транснаціональних діянь  

 

Поширення транснаціональної злочинності, поява нових видів злочинів, 

удосконалення методів і механізмів діяльності транснаціональних злочинних 

об’єднань, з необхідністю вимагають від держав виконання ряду завдань, 

серед яких вагоме місце посідає криміналізація транснаціональних злочинних 

діянь. 

Численні конвенції, що приймаються у сфері співробітництва держав по 

протидії транснаціональній злочинності, визначають механізми здійснення 

криміналізації конкретних злочинів, зокрема такі норми містяться у 

Міжнародній конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, 

фінансуванням і навчанням найманців 1989 р., Міжнародній конвенції про 

боротьбу із захопленням заручників 1979 р., Міжнародній конвенції про 

боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р., Конвенції про боротьбу з 

незаконним захопленням повітряних суден 1970 р., Конвенції ООН про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин 1988 р. а також у Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р. В усіх цих міжнародно-правових актах 

відмічається необхідність криміналізації транснаціональних злочинних діянь 

перед загрозою поширення міжнародної злочинності глобального масштабу. 

Така необхідність продиктована не лише загрозою поширення 

злочинності у світі, а й інтернаціоналізацією транснаціональних злочинів, що 

вимагає уніфікації кримінально-правової заборони, визначеної у 

національному законодавстві. Слід звернути увагу на те, що у багатьох країнах 

внутрішньодержавне законодавство щодо більшості транснаціональних 

злочинів (тероризм, захоплення заручників, наркобізнес, торгівля людьми, 
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корупція, відмивання коштів, здобутих незаконним шляхом, кіберзлочини, 

морське піратство, захоплення повітряних суден, незаконне виготовлення і 

обіг вогнепальної зброї тощо) містить схожі норми. Транснаціональні злочини 

представляють собою групу особливо небезпечних, винних, шкідливих 

злочинів, за які передбачені суворі міри покарання, у зв’язку з чим вимагається 

усунення у національних законодавствах розбіжностей щодо їх криміналізації, 

визначення понять, встановлення покарання тощо. 

У кримінальній політиці держави криміналізація являється одним з 

методів її здійснення, а також важливим інструментом у механізмі 

кримінально-правових заборон оскільки є підставою допустимості, 

можливості, доцільності й необхідності визнання суспільно небезпечного 

діяння злочинним і караним. Як зазначається в Юридичній енциклопедії 

«криміналізація (лат. criminalis – злочинний) – віднесення тих чи інших дій 

(бездіяльності) до злочинних, якщо раніше вони такими не вважалися, з 

визначенням в особливій частині кримінального законодавства (нормі) 

конструктивних ознак складу злочину та можливого покарання за скоєння 

його. Іноді поняттям «криміналізація» позначають загальне посилення 

репресій у вигляді підвищення санкцій, введення додаткових покарань та 

обмежень, наприклад, умов звільнення від покарання та ін.» [435, с. 392-393]. 

Критеріями криміналізації являються наступні важливі явища: 1) визнання 

поведінки особи як суспільно небезпечної й злочинної; 2) засудження такої 

поведінки громадською спільнотою, оскільки вона суперечить моральним 

принципам і цінностям; 3) необхідність застосування до винної особи 

покарання й інших заходів примусу; 4) встановлення покарання щодо винної 

особи спрямоване на забезпечення превентивних дій. Необхідність 

криміналізації обумовлена високим рівнем суспільної небезпеки 

транснаціональних злочинних діянь й необхідністю усунення прогалин у 

законодавстві.  

Криміналізація являє собою процес, який включає результат визнання 

певних видів діянь злочинними та кримінально карними, а також міру 
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кримінального покарання за таке діяння, тобто пеналізацію. Іноді вченими 

пеналізація виділяється як відносно самостійний напрям кримінальної 

політики, яка тісно пов’язана із криміналізацією, що залежить від ряду 

факторів [326, с. 6-7]. Для криміналізації й пеналізації вимагаються різні 

підстави й умови. Якщо для криміналізації у першу чергу вимагається значна 

суспільна небезпека конкретних діянь, то для пеналізації підставою являється 

сама криміналізація, тобто нормативне закріплення конкретних юридичних 

ознак суспільно небезпечних діянь. Підстави такого визнання можуть бути 

національні (закріплені у кримінальному законодавстві) та міжнародні 

(закріплені у міжнародно-правових актах). Наявність конкретного діяння як 

«конвенційного» при участі держави у відповідній конвенції (чи іншому 

міжнародному акті – пакті, угоді) являється необхідною умовою пеналізації на 

національному рівні, проте у деяких конвенціях приписи щодо покарання 

визначені у загальній формі. Наприклад, ще наприкінці XIX ст. у Міжнародній 

конвенції по охороні підводних телеграфних кабелів 1884 р. (ст. 12) держави-

учасниці зобов’язувались піддавати винних у здійсненні злочинів, 

передбачених Конвенцією, особистому арешту, або грошовому штрафу, або 

тому й іншому покаранню одночасно [133, с. 168]. Конвенція ООН про 

боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних 

речовин 1988 р. зобов’язує кожну країну-учасницю Конвенції (ст. 3) 

встановлювати за передбачені нею правопорушення такі санкції як ув’язнення 

чи інші види позбавлення волі, штраф чи конфіскація. Згідно рекомендаційних 

актів як джерел транснаціонального кримінального права визначається 

можливість розширення альтернатив реальному позбавленню волі, у числі 

яких поширена «конфіскація чи постановлення про позбавлення права 

власності на майно» [166]. Аналогічна санкція передбачена в багатьох інших 

міжнародних актах (про відповідальність за корупцію, про боротьбу з 

незаконним обігом наркотиків тощо). Конфіскація як «остаточне позбавлення 

майна за постановою суду чи іншого компетентного органу» (ст. 2) закріплена 

і в Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. 
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Перелік злочинних діянь й санкції за їх вчинення передбачаються у 

внутрішньодержавному законодавстві, що підтверджує принцип 

національного суверенітету. Однією з головних властивостей 

транснаціональних злочинів являється перетин кордонів злочинцями 

(фізичний чи віртуальний) та, як наслідок, визначення місця їх вчинення. Як 

вже зазначалось, важливою ознакою транснаціонального злочину є його 

транснаціональність (вчинення злочинного діяння більше ніж в одній державі) 

й відповідно поширення на нього юрисдикції двох і більше держав, що 

обумовлює міжнародну поширеність транснаціонального злочину як 

об'єктивну властивість злочинної діяльності, отже криміналізація такого 

діяння є чинником, хоча й формальним, що встановлює джерело кримінально-

правової заборони, порушеної злочином. Слід відмітити, що конвенції не 

поширюються на правопорушення, яким не властива ознака 

транснаціональності, незалежно від того чи взаємодіють держави у 

кримінальному переслідуванні певного злочину. Наприклад, Міжнародна 

конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р. визначає, що 

«Конвенція не застосовується у випадках, коли злочин здійснений в одній 

державі, передбачуваний злочинець і потерпілі являються громадянами цієї 

держави, передбачуваний злочинець знайдений на території цієї держави і 

ніяка інша держава не має підстав для здійснення своєї юрисдикції» (ст. 3) 

[166]. Проте криміналізація транснаціонального злочину у національному 

законодавстві відбувається, як правило, не використовуючи ознаку 

транснаціональності, й незалежно від того, чи поширюється даний злочин за 

межі однієї держави. 

Криміналізація транснаціональних злочинів відбувається на підставі 

міжнародних та регіональних конвенцій шляхом прийняття державами 

обов’язкових або настійливо рекомендованих стандартів криміналізації 

транснаціонально-небезпечних діянь. Міжнародні конвенції охоплюють ті 

види злочинів, які викликають особливу стурбованість міжнародної 

спільноти. Вони збільшують можливості взаємодії держав у стримуванні 
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таких злочинів: розширюють засоби судової допомоги, розглядають питання 

юрисдикції и екстрадиції тощо, а також встановлюють зобов’язання держав по 

криміналізації правопорушень, в і загальних рисах формулюють їх 

склади [294]. 

Міжнародна-правова криміналізація має свій вияв у перевагах 

міжнародного визнання злочину порівняно з положеннями національного 

права. Транснаціональні злочини безпосередньо порушують норми 

міжнародного права й існують незалежно від існування кримінально-правової 

заборони у внутрішньодержавному праві. Н.А. Зелінська звертає увагу на те, 

що «поняття «міжнародний злочин» охоплює дві різні за характером 

криміналізації групи протиправних діянь: діяння, криміналізовані 

національним кримінальним правом, у випадку якщо вони підпадають під 

юрисдикцію не менше двох держав; діяння, криміналізовані безпосередньо 

міжнародним правом» [122, с. 44-45]. Залежно від джерела криміналізації 

міжнародна злочинність включає в себе дві категорії злочинів, що підлягають 

солідарному кримінальному переслідуванню: по-перше, злочини «по 

національному праву», що мають властивість транснаціональності; по-друге, 

злочини «по міжнародному праву», тобто міжнародно-правові злочини. 

Зазначимо, що органи міжнародної кримінальної юстиції і національні суди 

вправі здійснювати правосуддя безпосередньо на основі норм міжнародного 

права.  

Транснаціональні злочини являються складовими міжнародної 

злочинності, проте проявляються як національні за формальними ознаками, 

так як включають в себе протиправні діяння, заборонені й карані національним 

правом. Ідентифікація їх як злочинів, судовий розгляд та покарання злочинців 

здійснюється конкретною державою. Таким чином, міжнародне кримінальне 

право у процесі криміналізації транснаціональних злочинів сприяє уніфікації 

національного законодавства, оскільки криміналізація злочинного діяння, яка 

здійснюється у рамках внутрішньодержавного законодавства, не являється 

підставою міжнародної кримінальної відповідальності й не підпадає під 
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міжнародну кримінальну юрисдикцію. 

Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 р. та двох додатковими протоколами до неї – проти незаконного ввезення 

мігрантів по суші, морю і повітрю та про попередження і припинення торгівлі 

людьми, особливо жінками і дітьми – передбачений перелік 

транснаціональних злочинів, які слід криміналізувати державам у 

національному праві. Згідно Конвенції ООН 2000 р. криміналізації потребує: 

а) участь в організованій злочинній групі, у тому числі причетність до 

злочинної групи, а також участь у змові (ст. 5); б) відмивання доходів від 

злочинів (ст. 6); в) злочин корупції (ст. 8); г) перешкоджання здійсненню 

правосуддя (ст. 23). Цей перелік, що очевидно, не є вичерпним, адже будь-

який злочин з ознаками транснаціональності вимагає криміналізації у 

національному законодавстві, згідно ст. 2 цієї Конвенції. Також існує 

застереження, коли законодавство держав-учасниць містить перелік 

конкретних основних правопорушень, до нього включається, як мінімум, 

«всеосяжне коло злочинів, пов'язаних з діяльністю організованих злочинних 

груп».  

Криміналізація участі в організованій злочинній групі передбачає, що 

«кожна держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які 

можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних такі 

діяння, коли вони вчиняються навмисно: a) обидва чи одне з таких діянь, не 

відносячи їх до замаху на вчинення злочину і незалежно від фактичного 

вчинення злочинного діяння: i) змова з одним або декількома особами щодо 

вчинення серйозного злочину, що переслідує мету, прямо чи посередньо 

пов'язану з одержанням фінансової або іншої матеріальної вигоди, причому, 

якщо це передбачено внутрішнім законодавством, також передбачається 

фактичне вчинення одним з учасників змови будь-якої дії для реалізації цієї 

змови або причетність організованої злочинної групи; ii) діяння будь-якої 

особи, яка, усвідомлюючи або мету і загальну злочинну діяльність 

організованої злочинної групи, або її наміри вчинити відповідні злочини, бере 
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активну участь у: a. злочинній діяльності організованої злочинної групи; b. 

інших видах діяльності організованої злочинної групи, усвідомлюючи, що її 

участь сприятиме досягненню вищезгаданої злочинної мети; b) організацію, 

керівництво, пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад щодо 

серйозного злочину, вчиненого за участю організованої злочинної групи» 

(ст. 5). Криміналізація участі в організованій злочинній групі також 

передбачає, що держави-учасниці, внутрішнє законодавство яких як елемент 

складів злочинів передбачає причетність організованої злочинної групи, 

забезпечують, щоб їхнє внутрішнє законодавство відносило до числа 

серйозних злочинів усі злочини, вчинені за участю організованих злочинних 

груп. Участь в організованій злочинній групі означає змову з однією чи 

кількома особами відносно здійснення серйозного злочину, який переслідує 

мету, що прямо чи дотично пов’язана з отриманням фінансової чи іншої 

матеріальної вигоди, причому, якщо це передбачено внутрішнім 

законодавством, також передбачається фактичне здійснення одним з 

учасників змови будь-якої дії для реалізації цієї змови чи причетність до 

організованої злочинної групи. 

При конструюванні ст. 5 Конвенції, що закріплює зобов’язання держав 

криміналізувати участь в організованій злочинній групі, розробники 

враховували інтереси різних держав з властивими їм правовими системами. 

До відома були взяті як американська концепція змови, відповідно до якої самі 

факти створення злочинної організації і участі в ній розглядаються як 

закінчені злочини, так і теорія співучасті, що використовується у 

континентальному праві, в якій змова на здійснення злочину чи пошук 

спільників оцінюється як приготування до відповідного злочину.  

Транснаціональний злочин відмивання доходів від злочинної діяльності 

сягає в 30-ті роки минулого століття в США, де він вперше з’явився як злочин 

«відмивання грошей (money laundering), коли було введено в дію закон, який 

забороняв вільний обіг алкогольних напоїв у зв’язку з масовою контрабандою 

алкоголю» [269, с. 543]. Засоби, отримані у результаті подібних операцій, 
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вкладались у розвиток мережі пральних закладів по всій країні, і доход, 

отриманий від великого прання, вже був легальним. Саме тоді поширився 

термін «відмивання грошей», «сухий період» був успішно завершений, згодом 

з’явились нові форми, зокрема «відмивання грошей» від наркобізнесу у 80-х 

роках ХХ ст., й у наш час широко використовується стосовно різних 

злочинних діянь.  

Криміналізація транснаціонального злочину відмивання доходів від 

злочинної діяльності передбачає, що «кожна держава-учасниця вживає 

відповідно до основних принципів свого внутрішнього законодавства таких 

законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, щоб визнати 

в якості кримінально караних такі діяння, коли вони вчинені навмисно: 

a) i) конверсію або переказ майна, якщо відомо, що таке майно являє собою 

доходи від злочинів, з метою приховання злочинного походження цього майна 

або з метою надання допомоги будь-якій особі, яка бере участь у вчиненні 

основного правопорушення, для того, щоб вона могла ухилитися від 

відповідальності за свої діяння; ii) приховування справжнього характеру, 

походження, місцезнаходження, способу розпорядження, переміщення, прав 

на майно або його належність, якщо відомо, що таке майно являє собою 

доходи від злочинів; b) за умови дотримання основних принципів своєї 

правової системи: i) придбання, володіння або використання майна, якщо в 

момент його одержання відомо, що таке майно являє собою доходи від 

злочинів; ii) участь, причетність або вступ у змову з метою вчинення будь-

якого зі злочинів, визнаних такими відповідно до цієї статті, замах на його 

вчинення, а також пособництво, підбурювання, сприяння або надання порад 

під час його вчинення» (ст. 6). 

Криміналізація злочину відмивання доходів від злочинів означає, що 

держава-учасниця приймає у відповідності з основоположними принципами 

свого внутрішнього законодавства такі законодавчі й інші заходи, які можуть 

вимагатися для визнання в якості кримінально караних наступні діяння, коли 

вони здійснюються навмисно: 
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- конверсія чи переведення майна, якщо відомо, що таке майно представляє 

собою доходи від злочинів, з метою приховування злочинного джерела 

цього майна або з метою надання допомоги будь-якій особі, що бере участь 

у здійсненні основного правопорушення, з тим щоб вона могла ухилитися 

від відповідальності за свої діяння; 

- приховування злочинного джерела цього майна або з метою надання 

допомоги іншій особі, що бере участь у здійсненні основного 

правопорушення, з тим щоб вона могла ухилитися від відповідальності за 

свої діяння; 

- приховування джерела, місцезнаходження, способу розпорядження, 

переміщення, прав на майно чи його приналежність, якщо відомо, що таке 

майно представляє собою доходи від злочинів; 

- придбання, володіння чи використання майна, якщо в момент його 

отримання відомо, що таке майно представляє собою доходи від злочинів; 

- участь, причетність чи вступ у змову з метою здійснення будь-якого із 

злочинів, визнаних такими, а також пособництво, підбурювання, сприяння 

чи надання порад при його здійсненні.  

Криміналізація транснаціонального злочину відмивання доходів від 

злочинної діяльності передбачає й конкретні заходи щодо боротьби з 

відмиванням коштів (ст. 7). У Конвенції зазначено, що «кожна держава-

учасниця: a) встановлює всеосяжний внутрішній режим регулювання і нагляду 

щодо банків і небанківських фінансових установ, а також, у відповідних 

випадках, інших органів, що є особливо уразливими з погляду відмивання 

коштів, у межах своєї компетенції з метою недопущення і виявлення усіх форм 

відмивання коштів, причому такий режим ґрунтується на вимогах щодо 

ідентифікації особи клієнта, ведення звітності та надання інформації про 

підозрілі угоди. Конвенція забезпечує, щоб адміністративні, регулюючі, 

правоохоронні й інші органи, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів (у 

тому числі, коли це відповідає внутрішньому законодавству, і судові органи), 

були здатні здійснювати співробітництво й обмін інформацією на 
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національному і міжнародному рівнях на умовах, що встановлюються її 

внутрішнім законодавством, і з цією метою розглядає питання про заснування 

підрозділу з фінансової оперативної інформації, що буде діяти як 

національний центр для збору, аналізу і поширення інформації, що стосується 

можливих випадків відмивання коштів. 

Заходи щодо боротьби з відмиванням коштів передбачають обов’язок 

держав-учасниць розглянути будь-які можливі заходи щодо переміщення 

готівкових коштів і відповідних оборотних інструментів через їхні кордони і 

щодо контролю за таким переміщенням за умови дотримання гарантій, що 

спрямовані на забезпечення належного використання інформації, при цьому 

не створюючи будь-яких перепон руху законного капіталу. У такому разі, 

передбачається вимога щодо тієї ситуації, коли фізичні особи та комерційні 

організації повідомляють про транскордонні переведення значних обсягів 

готівкових коштів і передачі відповідних обігових інструментів. 

Криміналізація транснаціонального злочину корупції передбачає, що 

«кожна держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які 

можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних такі 

діяння, коли вони вчиняються навмисно: a) обіцянка, пропозиція або надання 

публічній посадовій особі, особисто або через посередників, будь-якої 

неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої фізичної чи 

юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію або 

бездіяльність при виконанні своїх службових обов'язків; b) вимагання або 

прийняття публічною посадовою особою, особисто або через посередників, 

будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи або іншої 

фізичної або юридичної особи для того, щоб ця посадова особа вчинила будь-

яку дію чи бездіяльність при виконанні своїх службових обов'язків» (ст. 8 п. 

1). Також Конвенція встановлює, що кожна держава-учасниця розглядає 

можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть 

знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних діяння, 

зазначені в ст. 8 п. 1, коли в них бере участь будь-яка іноземна публічна 
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посадова особа або міжнародний цивільний службовець (ст. 8 п. 2). Конвенція 

допускає можливість визнання кримінально караними й інші форми корупції, 

визнання в якості кримінально караної участь в якості спільника у вчиненні 

будь-якого злочину корупції. Аналогічні положення містяться й в інших 

конвенціях [168; 206]. 

У Конвенції ООН 2000 р. дається визначення поняття «публічна посадова 

особа», якою визнається посадова особа або особа, що надає будь-яку 

публічну послугу, як це визначається внутрішнім законодавством держави-

учасниці, в якій ця особа виконує такі функції, і як це застосовується в 

кримінальному законодавстві цієї держави-учасниці.  

Криміналізація транснаціонального злочину перешкоджання здійсненню 

правосуддя, згідно Конвенції, передбачає, що «кожна держава-учасниця 

вживає таких законодавчих та інших заходів, які можуть знадобитися для того, 

щоб визнати в якості кримінально караних такі діяння, коли вони вчиняються 

навмисно: а) застосування фізичної сили, погроз чи залякування або обіцянка, 

пропозиція або надання неправомірної переваги з метою схиляння до давання 

неправдивих показань або втручання у процес давання показань або подання 

доказів у ході провадження у зв'язку із вчиненням злочинів, що охоплюються 

цією Конвенцією; b) застосування фізичної сили, погроз або залякування з 

метою втручання у виконання службових обов'язків посадовою особою 

судових або правоохоронних органів у ході провадження у зв'язку із 

вчиненням злочинів, що охоплюються цією Конвенцією. Ніщо у цьому 

підпункті не завдає шкоди праву держав-учасниць мати законодавство, що 

забезпечує захист інших категорій публічних посадових осіб» (ст. 23).  

Одним із найбільш поширених напрямків транснаціональної 

організованої злочинності являється поширення злочинів терористичної та 

екстремістської спрямованості, які здійснюються добре підготовленими 

транснаціональними злочинними організаціями. Такі злочини зазвичай 

супроводжуються найманством, що приводить до інших злочинів, зокрема 

вбивств, державних переворотів, контрабанди зброєю, наркотиками і 
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психотропними речовинами тощо. Необхідність криміналізації цих злочинів 

передбачається спеціальними конвенціями у цій сфері [87; 171; 190; 246; 246; 

247]. 

Однією з форм транснаціональної злочинної діяльності, яка вимагає 

криміналізації, являється торгівля людьми і використання рабської праці. 

Потерпілі, як правило, зазнають різних форм експлуатації, перш за все 

сексуальної, а також рабської й примусової праці. Проблема боротьби з 

торгівлею людьми має багатовікову історію з давніх часів. Здавалося на 

середину XX ст. вона вже була вирішена, проте на рубежі третього тисячоліття 

людство знову зустрілось з такими злочинами як торгівля жінками, продаж 

дітей з метою незаконного усиновлення, продаж людини для незаконної 

трансплантації органів та багатьма іншими. Ця проблема «дуже гостро стоїть 

для України» [364, с. 85].  

Міжнародні конвенції і угоди, як відмічає А. Орлеан, «розглядають 

проблему протидії торгівлі людьми під різними кутами» [267, 100-104]. Згідно 

Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції 

третіми особами 1949 р. під боротьбою з торгівлею людьми розуміють 

«боротьбу з рабством і работоргівлею, торгівлю жінками за кордон з метою 

розбещення, примусовою працею, незаконною трансплантацією органів, 

торгівлею дітьми з метою незаконного усиновлення та ін.» [167; 173]. 

Визначення злочину «торгівля людьми», як широке бачення проблеми, що 

передбачає застосування комплексного підходу до вирішення проблеми, було 

реалізований в Протоколі про попередження і запобігання торгівлі людьми, 

який доповнює Конвенцію ООН 2000 р. Згідно ст. 3 цього Протоколу торгівля 

людьми означає дії, що здійснюються з метою експлуатації: вербування, 

перевезення, передачу, приховування чи отримання людей шляхом погрози 

силою чи її застосування чи інших форм примусу, викрадення, шахрайства, 

обману, зловживання владою чи вразливістю становища або шляхом підкупу 

у вигляді платежів чи вигід для отримання згоди особи, яка контролює іншу 

особу.  
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У наш час більшість держав мають законодавство, що дозволяє 

протидіяти тим чи іншим проявам торгівлі людьми, проте у цій ситуації 

спостерігається різноманітність у трактуванні цього явища, що обумовлено 

складністю й багатогранністю явища торгівлі людьми. У кримінальних 

кодексах деяких держав (Нідерланди, Німеччина, Швейцарія) передбачена 

відповідальність за викрадення людини, у деяких – торгівля людьми 

ототожнена із звідництвом чи примусовою проституцією (Білорусь, Киргизія, 

Польща), в інших – передбачена відповідальність за викрадення людини і 

незаконне позбавлення волі (Австралія, Японія).  

Криміналізації вимагає незаконний обіг зброї і боєприпасів, що веде до 

загострення регіональних конфліктів у різних частинах світу та являється 

одним з джерел крупних доходів транснаціональних злочинних організацій. 

На 53-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Резолюцією 53/111 від 9 грудня 

1998 р. [555] при підготовці Конвенції проти транснаціональної організованої 

злочинності, було передбачено підготовку Проекту протоколу проти 

незаконного виготовлення і обігу вогнепальної зброї на додаток до Конвенції, 

проте робота над ним не була завершена. 

Отже, множинна («подвійна» чи більше) кримінальність, яка характерна 

для транснаціональних злочинів, вимагає участі у цьому процесі багатьох 

держав по криміналізації злочинних діянь у національному праві. 

Криміналізація розуміється як складний процес, який охоплює результат 

визнання певних видів діянь злочинними та кримінально карними, а також й 

встановлення кримінального покарання за вже встановлений злочин 

(пеналізацію). Криміналізація транснаціональних злочинів здійснюється на 

підставі міжнародних конвенцій, як універсальних так й регіональних, шляхом 

прийняття державами на себе обов’язку криміналізувати транснаціонально-

небезпечні діяння, серед яких визначаються особливо небезпечні злочини. 
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5.2. Кримінальне переслідування осіб, що скоїли транснаціональний 

злочин  

 

У наш час міжнародне співробітництво у сфері протидії міжнародній 

злочинності являється складним системним явищем, у змісті якого, поряд з 

іншими, являються заходи сприяння у розслідуванні кримінальних справ і 

здійснення кримінального переслідування. Разом з тим, як неодноразово 

відмічається, зростання міжнародної злочинності обумовлює необхідність 

більш тісного міжнародного співробітництва у відносинах кримінального 

переслідування осіб, що вчинили транснаціональні злочини, й належного 

правового регулювання як на міжнародному так й на національному 

рівнях [318]. 

Міжнародне співробітництво у сфері кримінального переслідування осіб, 

що вчинили міжнародні злочини, зародилось давно й пов’язано з часом 

розвитку суспільства, коли на національному рівні утвердилась ідея про 

територіальне верховенство держави щодо якої кожна держава володіє 

каральним владним механізмом, дія якого поширюється на всіх осіб, що 

знаходяться на її території. Ще у давні часи утвердилось правило, згідно якого 

держави керуються правилом forum delicti commissi, що означає встановлення 

компетенції щодо переслідування і покарання злочинців виключно суду місця 

скоєння злочину. Найдавнішим правовим інститутом у сфері кримінального 

переслідування став інститут екстрадиції, щоправда не в сучасному його 

розумінні. Ф.Ф. Мартенс відзначав, що на той час «екстрадиція розумілась як 

спроба закріплення й дотримання національних інтересів у міждержавних 

відносинах» [234, с. 32]. З плином часу з’являються й інші форми 

міжнародного співробітництва у протидії кримінальній злочинності та 

формується принцип здійснення кримінального переслідування за 

клопотанням іноземної держави («видай або суди сам») тощо.  

Поняття «кримінальне переслідування» має широке застосування як у 

національному праві так й у міжнародно-правових актах у принагідних 
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випадках. Ще у Конвенції про статус біженців 1951 р. зафіксовано положення 

про «побоювання стати жертвою переслідування» (ст. 1 п. 2) [187]. 

Можливість кримінального переслідування як реалізації права держави 

громадянства правопорушника згідно з нормами її законодавства передбачено 

Європейською конвенцією про видачу 1957 р., в якій визначено: «Договірні 

Сторони зобов'язуються видавати одна одній, з урахуванням положень та 

умов, викладених в цій Конвенції, всіх осіб, які переслідуються 

компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення 

або які розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або 

постанови про утримання під вартою (ст. 1).  

Поширеним у науці кримінального права є розуміння поняття 

«кримінальне переслідування», що окреслює зміст і напрям правомірних дій 

держави щодо фізичної особи за певних обставин, проте воно є дискусійним 

серед науковців й сприяло формуванню широкого та вузького підходів 

[386, с. 84]. У широкому розумінні кримінальне переслідування передбачає 

весь комплекс процесуальної діяльності у кримінальному провадженні, який 

охоплює дії від моменту встановлення події кримінального правопорушення, 

особи, що його вчинила, а також доведення її винуватості та призначення 

відповідного покарання та його реалізації. Складним у цьому розумінні є 

питання про включення оперативно-розшукових дій та запобіжних заходів, а 

також призначення покарання. З позиції вузького підходу суть кримінального 

переслідування визначається як процес обвинувачення особи у вчиненні 

кримінально караного діяння, зокрема А. Лапкін визначає кримінальне 

переслідування як обвинувальну діяльності, не характеризуючи суб’єктів 

такої діяльності, якими у такому випадку будуть лише органи прокуратури 

[211]. На думку О. Звірко [116] кримінальне переслідування включає декілька 

стадій кримінального провадження: досудової, судової та післясудової. 

Авторитетною являється точка зору вчених Р.М. Римарук та С.О. Сороки, на 

думку яких кримінальне переслідування включає не тільки процесуальну 

діяльність слідчого, прокурора, а й інших учасників кримінального 
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провадження – потерпілого, цивільного позивача, їх представників [344].  

Складність та системність поняття «кримінальне переслідування» 

передбачає його розуміння як процесуальної діяльності, що включає до цього 

процесу функцій учасників кримінального провадження та роль держави, яка 

делегує певні функції у кримінальному переслідуванні відповідним органам. 

Це діяльність, яку здійснює сторона обвинувачення з метою викриття 

підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину й охоплює висунення 

обвинувачення, підтримання державного обвинувачення у суді, процесуальне 

досудове розслідування, а також прийняття судового рішення у кримінальній 

справі, а також при необхідності перегляд справи у апеляційній та касаційній 

інстанціях. 

Особливістю дефініції «кримінальне переслідування» у міжнародному 

кримінальному праві являється його використання для позначення 

провадження по кримінальній справі відносно конкретної особи. Зокрема 

Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р. (ст. 14 ч. 4) 

містить норму, згідно якої «у разі, коли кваліфікація правопорушення, в якому 

обвинувачують особу, змінюється під час розгляду справи, видана особа може 

переслідуватися або засуджуватися тією мірою, якою нова кваліфікація 

правопорушення свідчить про те, що за своїм складом воно є 

правопорушенням, що тягне видачу» [89]. 

Аналогічним чином трактує значення терміну «кримінальне 

переслідування» Римський статут МКС 1998 р. [345]. У ст. 17 п. 1 пп. а 

Статуту при застосуванні принципу комплементарності підкреслюється, що 

Міжнародний кримінальний суд застосовує свою юрисдикцію у випадках коли 

«держава не бажає чи не здатна вести розслідування або порушити 

кримінальне переслідування належним чином. Отже, порушення 

кримінального переслідування та ведення розслідування становлять зміст 

поведінки держави, пов’язаної з переслідуванням правопорушників. Для 

продовження процесу переслідування потрібно вилучити особу з-під 

юрисдикції іншої держави. Виконати це правомірно без відповідної згоди 
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держави неможливо. Важливість цієї умови для кримінального 

переслідування у транснаціональному кримінальному праві відмічає 

Н. Бойстер: «якщо, особа бере участь у діяльності на території держави А, що 

призводить до негативних наслідків у державі Б, перебіг процесу 

переслідування у державі Б залежатиме від того, чи буде встановлено 

державою Б екстериторіальну юрисдикцію щодо конкретного порушення, чи 

надаватиме їй держава А інформацію щодо місцезнаходження підозрюваного 

та правову допомогу у зборі доказів, і врешті-решт чи відбудеться екстрадиція 

підозрюваного державі Б» [456, с. 16].  

Іноді поняття «переслідування» у міжнародних документах 

використовується у кількох схожих значеннях, наприклад у процедурних 

правилах Міжнародного трибуналу для судового переслідування осіб, 

відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, 

здійснені на території колишньої Югославії з 1991 р. 1993 р. [375] та 

Міжнародного трибуналу по Руанді для судового переслідування осіб, 

відповідальних за геноцид та інші серйозні порушення міжнародного 

гуманітарного права 1994 р. [376] вживаються два терміни: «кримінальне 

переслідування» та «судове переслідування» стосовно діяльності по викриттю 

особи, що здійснила злочин, на різних стадіях провадження по справі. 

Слід звернути увагу на ситуацію, коли кримінальне переслідування може 

не завершитися постановленням обвинувального вироку й призначенням 

покарання, наприклад у разі припинення кримінальної справи чи винесення 

виправдовувального вироку, однак «обвинувальному вироку і покаранню 

завжди передує кримінальне переслідування» [52, с. 326]. Отже, кримінальне 

переслідування без покарання ймовірне, у той час як покарання без 

кримінального переслідування не можливе. Таким чином, поняття 

«кримінальне переслідування» характеризує процесуальну діяльність сторони 

обвинувачення, яка передбачає встановлення події злочину та вини особи, яка 

його скоїла. 

Функція кримінального переслідування традиційно як у міжнародному 
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так й національному праві визнається за державою, що випливає з принципу 

державного суверенітету. Професор Ф.Ф. Мартенс, ще наприкінці XIX ст. 

вживав термін «кримінально-карна влада держави» й зазначав, що 

переслідування «неможливе без безпосередньої участі держави» [234, с. 244]. 

Це означає, що держава, у межах її компетенції, у тому числі й міжнародної, 

забезпечує будь-які форми співробітництва у протидії злочинності. 

Міжнародна компетенція держави розуміється як «правові повноваження, 

визначені або визнані міжнародним правом» [71, с. 283]. По суті, це правові 

межі державного суверенітету і максимум можливої правоздатності держави 

загалом. Як пише О.Г. Волеводз, «всі міжнародні договори, що регламентують 

питання співробітництва у сфері кримінального процесу, укладені тільки 

суб’єктами міжнародного права – державами. Передбачені договорами 

зобов’язання, як правило, покладаються виключно на їх сторони (суб’єкти), 

тобто держави» [43, с. 132].  

Необхідність співробітництва держав у сфері кримінального 

переслідування визначається багатьма міжнародними актами, зокрема у 

Європейській конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних 

справах 1959 р. [88] у ст. 1 передбачено: «Договірні Держави зобов’язуються 

надавати одна одній, відповідно до положень Конвенції, якнайширшу взаємну 

допомогу в кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких на 

момент прохання про надання допомоги підпадає під юрисдикцію судової 

влади Запитуючої сторони». 

Безперечно, кримінальне переслідування за вчинення транснаціональних 

злочинів також належить до компетенції держави. Наприклад, у Конвенції 

ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р. (ст. 4 п. 1 пп. а) [166] зазначено, що кожна 

сторона «вживає такі заходи, що можуть бути потрібні, з тим, щоб встановити 

свою юрисдикцію стосовно правопорушень, які вона визнала» відповідно до 

цієї Конвенції. Місце вчинення злочину (державна територія чи території, які 

прирівнюють до державної), громадянство правопорушника та інше 
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являються підставою для встановлення такої юрисдикції. Можливе здійснення 

«будь-якої іншої кримінальної юрисдикції, встановленої національним 

законодавством» (п. 3 ст. 4). У Міжнародній конвенції про боротьбу з 

фінансуванням тероризму 1997 р. [247] міститься норма (ст. 12): «держави-

учасниці надають одна одній максимальну допомогу у зв’язку з 

кримінальними розслідуваннями, кримінальним переслідуванням чи 

процедурами видачі, які були розпочаті відносно зазначених у статті 

2 злочинів, включаючи сприяння в отриманні наявних у них доказів, 

необхідних для розгляду». У Конвенції про кіберзлочинність 2001 р. 

передбачається комплекс заходів, що приписують включення до 

національного законодавства норм, спрямованих на регламентацію порядку 

міжнародного співробітництва у сфері кримінального переслідування у 

кримінальних справах про комп’ютерні злочини (ст. 14, 16-22, 25) [180].  

Норми щодо кримінального переслідування осіб, що вчинили 

транснаціональні злочини, передбачені й у Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Згідно ст. 11 п. 1 «кожна 

Держава-учасниця за вчинення будь-якого злочину, визнаного таким 

відповідно до статей 5, 6, 8 і 23 цієї Конвенції, передбачає застосування таких 

санкцій, які враховують ступінь небезпеки цього злочину». Ст. 11 п. 2.: «кожна 

Держава-учасниця прагне забезпечити використання будь-яких передбачених 

у її внутрішньому законодавстві дискреційних юридичних повноважень, що 

відносяться до кримінального переслідування осіб за злочини, що 

охоплюються цією Конвенцією, для досягнення максимальної ефективності 

правоохоронних заходів щодо цих злочинів та з належним урахуванням 

необхідності перешкодити вчиненню таких злочинів». У Конвенції 

підкреслюється державний характер кримінального переслідування, яке 

здійснюється відповідно до принципів міжнародного кримінального права: 

«ніщо у цій Конвенції не зачіпає принципу, згідно з яким визначення злочинів, 

визнаних такими відповідно до цієї Конвенції, і застосовних юридичних 

заперечень або інших правових принципів, що визначають правомірність 
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діянь, входить до сфери внутрішнього законодавства кожної Держави-

учасниці, а кримінальне переслідування і покарання за такі злочини 

здійснюються відповідно до цього законодавства» (ст. 11 п. 6).  

У Конвенції ООН 2000 р. підкреслено, що кримінальне переслідування 

має відбуватися згідно національних законів з належним дотриманням прав й 

присутності обвинуваченого, про що зазначається у ст. 11 п. 3: «стосовно 

злочинів, визнаних такими відповідно до статей 5, 6, 8 і 23 цієї Конвенції, 

кожна Держава-учасниця вживає належних заходів, відповідно до свого 

внутрішнього законодавства і з належним урахуванням прав захисту, з метою 

забезпечення того, щоб умови, які встановлюються у зв'язку з рішеннями про 

звільнення до суду або до ухвалення рішення по касаційній скарзі або 

протесту, враховували необхідність забезпечення присутності 

обвинувачуваного в ході подальшого кримінального провадження». 

Здійснення кримінального переслідування має відбуватися за рядом умов, 

серед яких велике значення відіграють строки давності. Вони визначаються 

нормами національного законодавства й рекомендовано мають бути 

тривалими з огляду на значну суспільну небезпеку транснаціональних 

злочинів. У зв’язку з цим у Конвенції зазначено, що «кожна Держава-учасниця 

у належних випадках встановлює відповідно до свого внутрішнього 

законодавства тривалий строк давності для порушення кримінального 

переслідування за будь-який злочин, що охоплюється цією Конвенцією, і 

більш тривалий строк давності в тих випадках, коли особа, підозрювана у 

вчиненні злочину, ухиляється від правосуддя» (ст. 11 п. 5). 

Питання кримінального переслідування осіб, що підозрюються у 

вчиненні транснаціональних злочинів, регулюються й регіональними 

міжнародно-правовими актами. Так Конвенція Ради Європи про запобігання 

тероризму 2005 р. [189] встановлює обов’язок держав-учасниць відповідно до 

їх національного законодавства забезпечити присутність таких осіб й 

розслідувати їх злочинну терористичну діяльність (ст. 15). 

Правовою основою кримінального переслідування являються також 
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договори про взаємну правову допомогу по кримінальним справам та 

екстрадицію, укладені між державами, а також національне кримінальне 

законодавство. При кримінальному переслідуванні осіб, що вчинили 

транснаціональний злочин, слід дотримуватися основоположних принципів 

міжнародного права: законності, верховенства права, дотримання прав і 

свобод особи, територіального принципу, принципу громадянства, принципу 

неприпустимості уникнення відповідальності, принципу універсальної 

юрисдикції, взаємності у наданні правової допомоги, добровольності 

міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства та ін. 

Важливо дотримуватися принципу, згідно якого солідарність держав у 

стримуванні злочинності не повинна переростати у сприяння політичним 

репресіям. Н.А. Зелінська пише, що являється неприпустимим кримінальне 

переслідування «за уявні злочини, названі політичними», тому що, як відомо 

«там, де починається політика, закінчується правосуддя» [122, с. 490]. 

Міжнародне кримінальне переслідування представляє собою узгоджену 

процесуальну діяльність компетентних органів запитуваної держави, що 

відбувається у межах взаємодопомоги держав. Ця діяльність полягає у 

здійсненні певних дій та рішень у зв’язку із порушенням кримінальної справи 

щодо певної особи, розслідування цієї справи та судовий розгляд. Виявлення, 

затримання і повернення передбачуваного злочинця на законних підставах 

державі, якій завдано шкоду діями такої особи, а також інші дії, наприклад 

отримання доказів, являються змістом міжнародного співробітництва у 

транснаціональному кримінальному праві, що відбувається у кілька етапів. 

Необхідною умовою являється укладання міжнародних договорів 

(двосторонніх чи багатосторонніх) між державами щодо співробітництва та 

взаємної допомоги; потім мають бути вчинені певні конкретні дії згідно 

договору: ведуться переговори, укладаються домовленості, надається 

інформація, документи та речові докази, встановлюється місцезнаходження 

особи, беруться покази свідків, проводиться розшук чи арешт майна, обшук, 

експертиза, видача злочинця тощо. 
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Нормами міжнародного кримінального права у сфері кримінального 

переслідування передбачено виконання ряду умов, зокрема необхідне 

обов’язкове дотримання зобов’язань договірними сторонами або на умовах 

взаємності; при наявності цивільно-правових вимог осіб, що зазнали збитків 

від злочину, вони мають бути розглянуті й при необхідності задоволені. У 

випадку коли запит щодо кримінального переслідування був направлений 

після набрання сили вироком або ухвалення іншого остаточного рішення 

запитуваної сторони, тоді кримінальна справа не може бути порушена 

органами запитуючої сторони, а справа, що ними порушена, підлягає 

закриттю. У випадку коли обвинувачення пред’являється фізичній особі чи їх 

групі у здійсненні декількох злочинів, справи про які підлягають розгляду у 

судах двох або більше держав, їхній розгляд належить до компетенції суду тієї 

сторони, на території якої відбулось попереднє розслідування й згідно 

процесуальних норм цієї договірної сторони. У нормах транснаціонального 

кримінального права існують положення, що враховують пом’якшуючі та 

обтяжуючі обставини при притягненні до відповідальності, незалежно від 

того, де вони виникли. 

Термін «кримінальне переслідування» часто зустрічається й у 

національних правових системах. Не дивлячись на глобальну тенденцію 

пошуку альтернатив кримінальному переслідуванню у західноєвропейських 

правових системах, які являються «законодавцями моди» у світових 

правопорядках [52, с. 22-23], у транснаціональному кримінальному праві, з 

огляду на значну суспільну небезпеку транснаціональних злочинів й 

поширеність організованої злочинності у всьому світі, кримінальне 

переслідування злочинців являє собою безальтернативну процесуальну 

діяльність. У багатьох державах, зокрема романо-германської правової 

традиції, з питань кримінального переслідування закріплені принципи 

територіальності, універсальний, громадянства (активного та пасивного) й 

інші. Захисним називають принцип, згідно якого кримінальне переслідування 

передбачається відносно іноземних громадян чи апатридів за протиправні дії, 
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вчинені за межами державної території, які посягають на інтереси держави чи 

її громадян. Принцип активного громадянства полягає у тому, що держава 

залишає за собою право переслідування громадян за злочини, вчинені на 

території іншої держави (береться до уваги громадянство передбачуваного 

злочинця) [230, с. 166]. Наприклад, у законодавстві Франції цей принцип 

закріплений Кримінальним кодексом (Розділ 1 Книги 1, Глава 3, ст. 113-6) 

[408, с. 195]. У Кримінальному кодексі Голландії (ст. 4) [410, с. 37-38] 

наведений вичерпний перелік злочинів, за вчинення яких встановлено 

переслідування, у той час законодавець Швейцарії обмежив такий перелік 

злочинами, здійсненими проти інтересів держави (Кримінальний кодекс 

Швейцарії, ст. 4 [411, с. 6]).  

Поняття «кримінальне переслідування» зустрічається й у конституційних 

актах держав, наприклад у США в «Біллі про права», шостій поправці до 

Конституції (право на суд присяжних в усіх випадках кримінального 

переслідування) та й у самій Конституції (другий розділ ст. 1) щодо порядку 

імпічменту. Принцип громадянства щодо кримінального переслідування 

передбачений й у Кримінальному кодексі України (ст. 7) [206]. За нормами 

Кодексу принцип громадянства поширюється також на осіб без громадянства 

(апатридів), які постійно проживають в Україні.  

Світова практика доводить, що у багатьох державах кримінальне 

переслідування належить до основних функцій прокуратури (Австрія, Грузія, 

Італія, Латвія, Литва, Німеччина, Російська Федерація, Франція). У 

Рекомендації № R (2000)19 Комітету міністрів державам – членам Ради 

Європи «Про роль державного обвинувачення в системі кримінального 

правосуддя» (п. 2) визначено, що державні обвинувачі вирішують питання 

щодо порушення чи продовження кримінального переслідування в усіх 

системах. Більше того, ПАРЄ у Рекомендації № 1604 (2003) «Про роль 

прокуратури в демократичному правовому суспільстві» обмежила 

повноваження і обов’язки прокурорів кримінальним переслідуванням.  

Сучасне законодавство держав, міжнародно-правові норми, а також стан 
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міжнародних відносин, по суті унеможливлює ухилення від кримінальної 

відповідальності осіб, що вчинили транснаціональні злочини. 

Отже, кримінальне переслідування – явище правового характеру, яке 

полягає у певних процесуальних діях, що здійснюються на законних підставах 

за допомогою заходів, що вживаються як на міжнародному так й 

внутрішньодержавному кримінальному праві. У наш час кримінальне 

переслідування являється функцією держави та її прерогативою з урахуванням 

стандартів міжнародного кримінального права, що сформувалися протягом 

тривалого часу. 

 

5.3. Видача підозрюваних, обвинувачених та передача засуджених 

осіб за нормами транснаціонального кримінального права  

 

Міжнародне співробітництво у сфері протидії транснаціональній 

злочинності являється частиною більш широкого співробітництва держав по 

питанням міжнародного кримінального права. Воно традиційно пов’язано з 

потребами надання правової допомоги у кримінальних справах і, перш за все 

з питань видачі осіб (екстрадиції). 

У джерелах міжнародного кримінального права та внутрішньо-

державному законодавстві використовуються терміни «екстрадиція», 

«видача» та «передача». На ранніх етапах розвитку права видачі з ним 

конкурувало право притулку [281, с. 1], що розвивалось під впливом 

релігійних переконань, й мало як правовий так й гуманний характер. Останнім 

часом у зв’язку з ухваленням Європейською Радою Рамочного рішення про 

Європейський ордер на арешт введений до міжнародно-правового обігу термін 

«передача». Видача й передача являються різними інститутами, оскільки 

передачу обвинуваченої особи, на відміну від видачі, може вимагати лише суд. 

У Римському статуті Міжнародного кримінального суду (ст. 89) вживається 

термін «передача» як форма доставки осіб, що вчинили злочин, під 

юрисдикцію цієї судової установи.  
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Схожість видачі й передачі проявляється у тому, що в обох випадках мова 

йде про процедуру, що застосовується стосовно засудженої особи: як в 

першому так і в другому випадку передбачається мінімальний строк 

невідбутого покарання для здійснення відповідної процедури. З іншої 

сторони, розбіжності в характері розглядуваних процедур визначають і суттєві 

розбіжності у підставах, умовах здійснення, процесуальних аспектах видачі й 

передачі тощо. Зокрема, стосовно екстрадиції засудженого передбачається ряд 

підстав для відмови від видачі. Для передачі ж подібних підстав не 

вимагається. На відміну від екстрадиції передача засудженої особи переслідує 

єдину мету – відбуття покарання на території держави громадянства особи, що 

не завжди має місце при видачі (екстрадиції).  

Проблеми видачі (екстрадиції) постійно знаходяться у центрі уваги 

вчених. В.С. Березняк підкреслює, що «екстрадиція – це завжди процес 

передачі особи однією державою іншій», й далі: «екстрадиція – завжди 

процедура, що починається з моменту отримання клопотання та закінчується 

передачею особи чи відмовою в передачі» [14]. Міжнародний характер видачі 

підкреслює С.М. Вихрист, який пише, що «видача – це процес, який 

ґрунтується на міжнародних угодах, нормах національного законодавства з 

дотриманням загальновизнаних принципів міжнародного права, і полягає у 

наданні державами правової допомоги у вигляді передачі особи державою, на 

території якої вона перебуває, іншому уповноваженому суб’єкту 

міжнародного права для притягнення її до кримінальної відповідальності або 

виконання винесеного вироку суду» [38, с. 22]. С.С. Нестеренко розглядає 

екстрадицію «як засновану на міжнародних договорах, загальновизнаних 

принципах міжнародного права та нормах внутрішньодержавного права 

форму міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, що полягає у 

віддані обвинуваченого для здійснення правосуддя або засудженого для 

приведення до виконання обвинувального вироку суду, що надається 

державою, на території якої знаходиться запитувана особа на запит держави, 

що має підстави для здійснення своєї юрисдикції із дотриманням прав та 
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інтересів осіб, що підлягають видачі» [261, с. 14-15]. Видачу слід розуміти як 

процес передачі обвинуваченої чи засудженої особи державою, на території 

якої вона перебуває, іншій державі для суду над ним або застосування до нього 

покарання. Н.А. Сафаров відмічає, що екстрадиційна процедура базується на 

зобов’язаннях, здійснення яких випливає із договорів, на відміну від 

зобов’язань, що випливають у сучасному міжнародному праві із заборони 

таких актів як геноцид та ін., які не залежать від будь-яких договірних 

зобов’язань [362]. 

М.Ш. Бассіоуні, досліджуючи проблему видачі, зазначає, що «держави у 

цілому розглядають екстрадицію як суверенний акт. Більшість держав 

виходять з того, що зобов’язання екстрадиції створюється через договори. При 

відсутності міжнародних зобов’язань держави можуть взаємодіяти у 

відповідності з принципом взаємності і ввічливості, які являються частиною 

міжнародного принципу взаємного співробітництва і дружби між націями… 

Держави при відсутності договірної основи можуть задовольнити або 

відхилити екстрадицію у відповідності з національним законодавством, яке 

передбачає подібну можливість…» [449, с. 17]. Таким чином, якщо держави, 

втягнені в екстрадиційний процес, не пов’язані відповідними зобов’язаннями 

згідно двосторонніх чи багатосторонніх договорів по наданню правової 

допомоги або видачі правопорушників, то у цьому випадку вирішальна роль 

буде належати національному законодавству запитуваної держави, яке 

доповнює в якості важливого складового елементу систему правового 

регулювання екстрадиції.  

Погляди дослідників розходяться від ототожнення понять екстрадиція та 

видача до визначення відмінностей між ними. М.П. Свистуленко пише, що 

вживаний у вітчизняній правовій науці (на галузевому рівні) для позначення 

досліджуваного правового явища термін «видача злочинця» є щонайменше 

некоректним, не кажучи вже про його невідповідність основним принципам 

права [363, с. 60]. Екстрадиція та видача різняться змістом, оскільки 

екстрадиція включає стадію порушення ініціативи про передачу (видачу) 



 342 

особи, прийняття рішення з даного питання компетентними органами двох 

держав, а також стадію оскарження прийнятого рішення. Процес передачі 

(видачі) особи передбачає легалізацію вироку судом тієї держави, яка 

прийняла дану особу тощо й пропонується тлумачити екстрадицію як 

сукупність заходів щодо видачі особи державі, компетентними органами якої 

ця особа розшукується для притягнення до кримінальної відповідальності або 

виконання вироку [412]. Р.А. Елисеєв вважає, що норми інституту екстрадиції 

у наш час охоплюють більш широке коло питань ніж сфера видачі. Видача 

представляє собою форму реалізації процедури екстрадиції, яка може бути 

реалізована у таких формах: 1) видача; 2) відмова у видачі, 3) відстрочка 

видачі; 4) тимчасова видача; 5) екстрадиційний транзит; 6) передача [84, с. 95].  

Міжнародна практика свідчить, що екстрадиція являється дієвим 

правовим інструментом у протидії міжнародній злочинності, оскільки її 

застосування дозволяє забезпечити у кожному конкретному випадку 

невідворотність відповідальності і покарання осіб, що вчинили кримінально 

карне діяння [287]. Важливо відмітити й попереджувальну роль екстрадиції, 

враховуючи її значний превентивний потенціал. Застосування цього інституту 

може виступати в якості дієвого засобу стримування по відношенню до осіб з 

антисоціальними протиправними установками, наглядно показуючи, що у 

випадку здійснення злочину знаходження за межами територіальної 

юрисдикції не дозволить їм уникнути кримінальної відповідальності і 

покарання. Для цілей даного дослідження терміни «екстрадиція» і «видача» 

розглядаються як ідентичні. 

Важливість інституту видачі більше ста років тому підкреслив професор 

Ф.Ф. Мартенс, який писав, що «у вченні про видачу злочинців зосередився 

весь інтерес міжнародного кримінального права» [235, с. 391]. У сучасній 

доктрині міжнародного кримінального права сформувалась позиція, що саме з 

видачі (екстрадиції) бере свій початок міжнародне кримінальне право 

(М.Ш. Бассіоуні [448, с. 4], І.І. Лукашук та А.В. Наумов [221, с. 30], 

В.П. Панов [275, с. 8]). Відмітимо, що з давніх-давен від зародження на 
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національному рівні до наших днів сучасної інтернаціоналізації екстрадиції, 

правові основи цього явища зазнали змін й привели до створення ефективного 

механізму універсальної юрисдикції як основи функціонування сучасного 

міжнародного кримінального права. 

Важливою рисою екстрадиції являється її міждержавний характер. 

Екстрадиція – це процедура, яка застосовується тільки у міждержавній 

практиці й тісно пов’язана з такою фундаментальною правовою категорією як 

кримінальна юрисдикція. Практично всі види кримінальної юрисдикції мають 

власну специфіку, що проявляється у процесі вирішення питання про 

екстрадицію. При цьому питання про екстрадицію особи спирається як на 

міжнародно-правове регулювання, так й на підходи національного 

законодавства про можливість кримінального переслідування індивідів, що 

здійснили злочини за межами національної території. Н.А. Сафаров з цього 

приводу писав, що «не дивлячись на відсутність спеціального договірного 

інструменту по врегулюванню конкуренції різних кримінальних юрисдикцій, 

у міжнародному кримінальному праві отримав загальне визнання підхід, 

згідно якого у випадках конкуруючої юрисдикції вирішення питання про 

екстрадицію повинно входити до компетенції держави перебування особи, 

видача якої вимагається у зв’язку із здійсненням злочину, і вона самостійно 

приймає рішення по даному питанню. Ця позиція знаходиться у повній 

відповідності з поняттям державного суверенітету та його важливою 

складовою частиною – територіальним верховенством» [362, с. 69]. У наш час 

національні закони про екстрадицію діють в багатьох державах, зокрема 

Австрії, Бельгії, Великобританії, Ізраїлі, Індії, Ісландії, Іспанії, Канаді, 

Португалії, Франції, Швеції та ін. Такі закони базуються на базисних правових 

принципах з урахуванням особливостей, що випливають із власних правових 

традицій, специфічних рис правової системи держав тощо. Однак при 

регулюванні відносин видачі провідну роль відіграють двосторонні чи 

багатосторонні договори, а національні закони являються незамінним 

юридичним інструментом у випадку відсутності міждержавних угод.  
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Екстрадиція (видача) – явище багатоаспектне, як правовий інститут 

поєднує норми матеріального та процесуального права, регулюється нормами 

міжнародного кримінального права та нормами національного права. Правове 

регулювання екстрадиції осіб, що скоїли транснаціональний злочин, не 

охоплюється одним чи навіть кількома правовими актами і повинно виходити 

з положень, норм і принципів різних галузей національного законодавства і 

самостійних правових систем – національного й міжнародного права, що 

знаходяться у постійному взаємозв’язку. До кола суб’єктів, що підлягають 

екстрадиції, належать підозрювані й обвинувачені у вчиненні 

транснаціонального злочину, а також засуджені особи для відбування 

покарання, процедура передачі яких різниться між собою як у 

термінологічному так і в змістовному аспекті. 

У транснаціональному кримінальному праві інститут екстрадиції 

базується на певних принципах, які забезпечують невідворотність 

відповідальності та покарання осіб, які переховуються від правосуддя. Це 

принципи, що сформувалися у міжнародному кримінальному праві, зокрема 

важливими є принцип законності (nullum crimen sine lege), принцип невидачі 

за політичні злочини, принцип спеціальності, «не двічі за те саме», «або видай, 

або суди» тощо. Принцип невидачі за політичні злочини тісно пов’язаний з 

інститутом політичного притулку й зазначені принципи розвивались 

одночасно, проте, як зазначає Д.О. Мудрак, «право притулку ширше принципу 

невидачі» [257, с. 103]. Принцип спеціальності передбачає, що особа не 

підлягає кримінальному переслідуванню за будь-які інші злочини, крім тих, 

які обумовили її видачу. Важливим інструментом забезпечення принципу 

nullum crimen sine lege в інституті екстрадиції, як зазначає С.С. Нестеренко, 

«виступає правило подвійної кримінальності згідно з яким злочин, зазначений 

у запиті про екстрадицію, повинен визнаватися кримінально карним за 

законодавством як запитуючої, так і запитуваної держав» [261, с. 49].  

На середину ХХ ст. здійснення взаємної правової допомоги стало 

важливим напрямком співробітництва держав, але екстрадиційні угоди 
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укладались переважно по блоковій схемі зазвичай регіонального характеру. 

Так, у 1952 р. Ліга арабських держав прийняла регіональну Конвенцію про 

видачу, у 1957 р. була ухвалена Європейська конвенція про видачу, у 1959 р. 

– Європейська конвенція про взаємну правову допомогу по кримінальним 

справам, у 1933 р. ухвалена Міжамериканська конвенція про видачу, 

Конвенція держав Бенілюксу 1962 р., які не ратифікувати Конвенцію 1957 р., 

а також Скандинавський договір про видачу 1962 р., учасниками якого стали 

Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція. 

З новими викликами загрози міжнародної злочинності наприкінці ХХ ст. 

у рамках системи ООН спостерігається більш тісна взаємодія держав по 

питанням екстрадиції й підвищується роль ООН у процесі кодифікації 

інституту видачі за загальнокримінальні злочини. Без голосування (тобто 

методом консенсусу) 14 грудня 1990 р. на 45-й сесії Генеральної Асамблеї 

ООН (Резолюція 45/116) ухвалений Типовий договір про видачу, який 

встановлює види правопорушень, які можуть потягнути за собою видачу 

відповідної особи й принципи, відповідно до яких видача здійснюється 

(принцип спеціалізації). Перш за все, зазначаються злочини, які караються у 

відповідності із законодавством обох сторін тюремним ув’язненням чи іншою 

мірою позбавлення волі на строк не менше 1 (2) року чи більш серйозним 

покаранням. Щодо передачі засуджених для відбування покарання в інших 

державах, то видача дозволяється тільки у тому випадку, якщо до завершення 

строку цього покарання залишається не менше 4 (6) місяців (ст. 2 п. 1). Цей же 

документ передбачає, що імперативною підставою для відмови у видачі 

являється правопорушення політичного характеру (ст. 3), що не чинить 

перепон сторонам у виконанні будь-якої багатосторонньої конвенції 

розпочинати судове переслідування у випадку, якщо вони не здійснюють 

видачу. Типовий договір про видачу 1990 р. передбачає й інші підстави для 

відмови у видачі осіб, що здійснили правопорушення. 

Роль і значущість екстрадиції, яка забезпечує невідворотність покарання, 

у протидії міжнародній транснаціональній злочинності ООН підкреслювала 
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неодноразово, зокрема у рамках «Глобальної контртерористичної стратегії 

Організації Об’єднаних Націй», ухваленої Резолюцією ГА 60/288 від 8 вересня 

2006 р. [334], екстрадиція розглядається як один з центральних елементів 

механізму співробітництва держав по кримінально-правовим питанням.  

У наш час основною формою співробітництва держав у протидії всім 

видам злочинності, у тому числі й транснаціональної, є прийняття спеціальних 

угод. Можна виділити два основних типи таких угод: а) угоди про надання 

правової допомоги, в яких визначаються умови і порядок видачі 

підозрюваних, обвинувачених та засуджених осіб, а також здійснення різних 

процесуальних дій на прохання однієї з держав-учасниць на території іншої; 

б) угоди, направлені на протидію конкретним видам злочинів. В даних 

договорах зазначається конкретний склад злочину; юрисдикція держави, що 

поширюється на ці злочини; встановлюється зобов'язання держав-учасниць 

криміналізувати такі діяння у своєму законодавстві; зобов’язання притягнути 

до відповідальності осіб, що здійснили дані злочини, або видати їх іншій 

державі.  

До першої групи договорів можна віднести Європейську конвенцію про 

видачу правопорушників 1957 р. та додаткові протоколи до неї, Європейську 

конвенцію про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 р., Конвенцію 

про правову допомогу і правові відносини по цивільним, сімейним і 

кримінальним справам 1993 р., які містять норми щодо екстрадиції.  

Другу групу складають численні спеціальні конвенції у сфері протидії 

транснаціональній злочинності, серед яких назвемо: Конвенцію про боротьбу 

з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. (ст. 7, 8), Конвенцію про 

боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної 

авіації 1971 р. (ст. 7, 8), Міжнародну конвенцію про боротьбу із захопленням 

заручників 1979 р. (ст. 8, 9, 10), Міжнародну конвенцію про боротьбу з 

бомбовим тероризмом 1997 р. (ст. 7, 8, 9), Міжнародну конвенцію про 

боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 р. (ст. 11). Спеціальні конвенції 

встановлюють чіткі зобов’язання держав затримати злочинця за відповідне 
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правопорушення на своїй території та/або видати його, або передати справу 

своїм органам з метою переслідування (принцип «або видай або суди»). 

Зокрема, Конвенція про боротьбу із незаконним захопленням повітряних 

суден 1970 р. встановила, що передбачений нею злочин вважається таким, що 

підлягає включенню в якості злочину, що тягне за собою видачу, у будь-який 

договір про видачу, укладений між договірними сторонами (ст. 8). 

Вагоме місце питання видачі правопорушників, передачі засуджених осіб 

посідають у Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р., яка встановлює різні форми співробітництва держав у 

протидії злочинності (передача кримінального провадження – ст. 21, захист 

свідків – ст. 24, допомога потерпілим – ст. 25 тощо). 

Згідно ст. 16 п. 1 Конвенції ООН 2000 р. видача застосовується до осіб, 

які скоїли транснаціональний злочин, або якщо до злочину причетна 

організована злочинна група, при наявності умов: а) особа знаходиться на 

території запитуваної держави-учасниці, б) діяння, у зв'язку з яким 

запитується видача, є кримінально караним відповідно до внутрішнього 

законодавства як запитуючої держави-учасниці, так й запитуваної держави-

учасниці. Якщо прохання про видачу стосується декількох окремих серйозних 

злочинів, деякі з яких не охоплюються цією статтею, то запитувана держава-

учасниця може застосувати цю статтю також й щодо цих останніх злочинів 

(ст. 16 п. 2). Норми ст. 16 (п. 3) про видачу застосовуються до будь-якого 

транснаціонального злочину згідно ст. 3 п. 1 (a) або (b) Конвенції, що 

зобов’язує держави-учасниці включати такі злочини як діяння, що можуть 

спричинити видачу, до будь-якого договору про видачу. Правовою підставою 

для видачі у зв’язку з транснаціональним злочином буде зазначена Конвенція 

ООН 2000 р., про що повідомляється Генеральний секретар ООН при 

ратифікації, прийнятті або затвердженні Конвенції. 

Внутрішнє законодавство запитуваної держави-учасниці або договори 

про видачу, які застосовуються, передбачають умови здійснення видачі. 

Зокрема законодавством України (Глава 44 Кримінально-процесуального 
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кодексу України «Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція)» [208] закріплені загальні умови та процесуальний порядок 

підготовки необхідних документів, що передбачає: офіційне звернення про 

встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку 

необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть 

перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу 

такої особи під юрисдикцію запитуючої держави. При цьому норми ст. 16 п. 8 

Конвенції ООН 2000 р. закликають держави не зволікати з процедурою видачі 

та спростити пов'язані з нею вимоги про надання доказів, а норми ст. 16 п. 9 

надають державам-учасницям право, на прохання запитуючої держави, взяти 

під варту особу, яка знаходиться на її території й видача якої запитується, або 

вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході 

процедури видачі.  

Важливо, що Конвенція ООН 2000 р. може слугувати самостійною 

підставою для видачі осіб, яким інкримінуються такі злочини. Кожен із 

злочинів, щодо яких застосовується Конвенція, вважається включеним до 

будь-якого договору про видачу між державами-учасницями, в якості злочину, 

який може мати наслідком видачу (ст. 16 п. 3). Якщо держава-учасниця, що 

обумовлює видачу наявністю договору, отримує прохання про видачу від 

іншої держави-учасниці, з якою вона не має договору про видачу, вона може 

розглядати чинну Конвенцію як правову підставу для видачі у зв’язку з будь-

яким злочином, до якого застосовується стаття 16. 

У випадку відмови у видачі особи, у зв’язку з транснаціональним 

злочином, на підставі, що така особа є її громадянином, запитувана держава 

зобов'язана передати справу без невиправданих затримок своїм компетентним 

органам з метою переслідування і співробітничати із запитуючою державою 

(ст. 16 п. 10). Належність до громадянства запитуваної держави є правовим 

фактором, який у переважній більшості випадків являється перепоною у 

видачі особи, хоча у міжнародній практиці спостерігається певна лібералізація 

підходів до екстрадиції громадян. Екстрадиція у випадку відсутності у 
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національному законодавстві абсолютної заборони на видачу громадян 

являється допустимою з умовою того, що призначене покарання буде 

відбуватися на території держави громадянства правопорушника. Це 

підтверджується новітніми тенденціями розвитку міжнародно-правового 

інструментарію, зокрема ст. 16 п. 11 Конвенції ООН 2000 р. 

Звернемо увагу, що в Конвенції ООН 2000 р. вживаються терміни 

«екстрадиція» і «передача» поряд, як такі, що позначають процес доставки 

особи, яка здійснила злочин у запитуваній державі. У ст. 16 п. 11 передбачено, 

що «в усіх випадках, коли Державі-учасниці, відповідно до її внутрішнього 

законодавства, дозволяється видавати чи іншим способом передавати одного 

зі своїх громадян тільки за умови, що ця особа буде повернута до цієї держави 

для відбуття покарання, призначеного в результаті судового розгляду або 

провадження, у зв’язку з яким запитувалася видача або передача цієї особи, і 

ця Держава-учасниця і Держава-учасниця, що запитує видачу цієї особи, 

погодилися з таким порядком та іншими умовами, які вони можуть вважати 

належними, така умовна видача чи передача є достатніми для виконання 

зобов’язання, встановленого в пункті 10 цієї статті» [169]. Якщо врахувати, що 

п. 10 ст. 16 передбачає можливість кримінального переслідування власних 

громадян, які не підлягають видачі, то складається враження, що, 

використовуючи різну термінологію в п. 11 розробники Конвенції мали на 

увазі головним чином екстрадицію, оскільки вона залишається найбільш часто 

застосовним інструментом міждержавного співробітництва для 

переслідування злочинців, що переховуються. Це підтверджується 

Коментарями до Конвенції, в яких зазначається, що положення Конвенції про 

екстрадицію (містяться в ст. 16) є схожими з традиційними положеннями, що 

містяться у багатьох угодах. Проте, можливо спільне використання двох 

термінів не є випадковим. По-перше, у законодавчій практиці різних країн 

можна спостерігати використання обох понять для позначення процесу 

доставки особи запитуючій державі. По-друге, розвиток міжнародного 

кримінального права обумовлює виникнення нових юридичних процедур, що 
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мають назву «передача», які меншою мірою обтяжені перепонами правового 

характеру, характерними для екстрадиції. Прикладом такої процедури 

являється передача осіб згідно Європейського ордеру на арешт. У зв’язку з 

цим підхід розробників Конвенції являється оптимальним, що дозволяє 

охопити як безпосередньо екстрадицію, так і передачу осіб для кримінального 

переслідування згідно положень міжнародно-правових актів. Проте навіть 

деякий різнобій в термінології не здійснює вирішального впливу на те, що 

термін «екстрадиція», як правило, використовується для позначення процедур 

міждержавного співробітництва, пов’язаного з доставкою підозрюваної, 

обвинуваченої чи засудженої особи під юрисдикцію запитуючої держави. 

При здійснені екстрадиції осіб, що скоїли транснаціональний злочин, 

існує ряд проблемних питань. Однією із самих серйозних перепон для 

екстрадиції уявляється проблема застосування окремих видів кримінальних 

покарань. Зокрема, можливість призначення смертної кари за 

транснаціональний злочин, який являється підставою для видачі, дозволяє 

запитуваній державі відмовити в екстрадиції. Потребує з’ясування питання 

про те, чи застосовується до екстрадиції загальне положення права, відповідно 

до якого закон не має зворотної дії у часі. Професор Ж. Рони позитивно 

вирішив це питання: кримінальні закони, безспірно, не мають зворотної дії в 

часі, проте договір про видачу не встановлює жодного нового покарання і не 

посилює ті, що вже існують [60, с. 548]. До речі, не слід розглядати видачу як 

покарання (М.С. Таганцев [384]), видача – це процес, метою якого є сприяння 

з боку однієї держави іншій у забезпеченні належних для правосуддя умов 

відповідно до юрисдикції. 

При вирішенні питання видачі правопорушника або передачі засудженої 

особи велике значення має питання громадянства й строки давності. 

Законодавством багатьох держав, іноді на конституційному рівні, передбачені 

заборонні норми щодо видачі власних громадян, окрім таких держав як США, 

Велика Британія, Канада тощо, що не робить ці положення 

загальновизнаними. Належність до громадянства запитуваної держави 
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являється правовим фактором, який у переважній більшості випадків чинити 

перепони екстрадиції особи, хоча у міжнародній практиці спостерігається 

певна лібералізація підходів до екстрадиції громадян. Як правило, екстрадиція 

у випадку відсутності у національному законодавстві абсолютної заборони на 

видачу громадян являється допустимою з умовою, що призначене покарання 

буде відбуватися на території держави громадянства злочинця. Така норма (ст. 

16 п. 11) передбачена й в Конвенції ООН 2000 р. Щодо строків давності, у 

відповідності з міжнародним та національним правом, вони не застосовуються 

відносно ряду транснаціональних злочинів, у подоланні яких проявляє 

зацікавленість міжнародна спільнота у цілому (тероризм, корупція, 

захоплення заручників, вбивство, піратство, торгівля людьми тощо). 

Конвенція ООН 2000 р. також регулює передачу засуджених осіб (ст. 17) 

й надає право державам-учасницям розглядати можливість укладання 

двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей про передачу осіб, 

засуджених до тюремного ув'язнення або інших видів позбавлення волі за 

злочини, що охоплюються цією Конвенцією, для того, щоб вони могли 

відбувати строк покарання на їхніх територіях. Проте слід звернути увагу на 

те, що норми Конвенції ООН 2000 р. обмежені колом злочинів, що визначені 

в ній. У першу чергу це такі «серйозні злочини» (ст. 2) транснаціонального 

характеру як корупція, розкрадання майна, відмивання доходів та фінансові 

злочини тощо. Ця обставина вимагає розробку й прийняття універсальної 

конвенції про видачу, що охоплювала б видачу злочинця чи передачу 

засудженої особи за будь-який транснаціональний злочин. Така конвенція на 

основі врахування сучасних тенденцій розвитку міжнародного 

співробітництва по кримінально-правовим питанням, а також ситуації, що 

складається у сфері протидії найбільш небезпечним видам транснаціональної 

злочинності, і перш за все, тероризму, дозволила б сформувати систему видачі, 

яка б функціонувала у більш гнучкому режимі, вільному від окремих 

екстрадиційних обмежень, що чинять перепони ефективній взаємодії держав 

у боротьбі зі злочинністю. Як зазначає Н.А. Зелінська, у наш час «принцип 
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невидачі політичних правопорушників створює враження застарілої 

концепції» [122, с. 163]. Цей принцип побудований на протиставленні 

«злочинного» та «політичного», у той час як «абсолютна» злочинність й 

політична мотивація різняться між собою. Сучасні міжнародно-правові 

інструменти цілком здатні захистити людину від можливих переслідувань по 

політичним мотивам, не виправдовуючи при цьому політичні злочини, у тому 

числі й транснаціональні. Мова йде у першу чергу про тероризм.  

З Конвенції ООН 2000 р. випливає, що зобов’язання затримати й видати 

особу іноземній державі з метою кримінального переслідування чи виконання 

покарання існує лише у договірному правовому полі. Оскільки в якості 

суб’єктів подібного співробітництва виступають суверенні держави, які 

володіють відповідною компетенцією щодо прийняття рішення про видачу, 

процес екстрадиції повинен знаходитися у строгих юридичних рамках, 

враховуючи, з однієї сторони – інтереси держав, необхідність взаємної 

кооперації у протидії злочинності, а з другої – не допускати порушення прав 

людини. 

Низка правових актів щодо екстрадиції була ухвалена в рамках 

європейських міжнародних організацій, серед яких Конвенція РЄ про 

запобігання тероризму 2005 р., угоди між державами-членами ЄС про 

спрощення передачі запитів про видачу, відповідні положення Шенгенських 

угод. Певною мірою норми про видачу правопорушників були 

систематизовані й ухвалені Європейською Радою Євросоюзу 13 червня 

2002 р., яка прийняла Рамочне рішення 2002/584/JHA відносно Європейського 

ордеру на арешт і процедури видачі між державами-членами. Це Рішення 

2002/584/JHA спростило і прискорило процедуру арешту і видачі злочинців. 

Політична і адміністративна стадії видачі були замінені судовим механізмом 

й після набрання юридичної сили Рішення з 1 липня 2004 р., суди держав 

Євросоюзу визнають (з мінімумом формальностей) запити про видачу 

злочинця, направлені судом іншої держави ЄС. 

Зазначені запити у Рамочному рішенні 2002/584/JHA отримали назву 
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«Європейський ордер на арешт». Рамочне рішення визначає Ордер як «будь-

яке судове рішення, видане державою ЄС з метою арешту чи видачі іншою 

державою запитуваної особи з метою пред’явлення кримінального 

обвинувачення, поміщення під варту, виконання ордеру на арешт». За 

правилами комунітарного права видачу тягнуть наступні правопорушення 

(якщо вони караються в державі ЄС, що видає ордер на арешт, позбавленням 

волі на строк не менше трьох років): тероризм, торгівля людьми, корупція, 

участь у злочинній організації, підробка валюти, вбивство, расизм і 

дискримінація, насилля, торгівля викраденими транспортними засобами, 

шахрайство, включаючи злочини, що зачіпають фінансові інтереси 

Євросоюзу. 

Як відмічає професор Н.А. Сафаров, Європейський ордер на арешт став 

одним з найбільш важливих блоків реформи системи міжнародного 

співробітництва у кримінально-правовій сфері, що опирається на принципи 

взаємного визнання судових рішень [361, с. 24]. Якщо класична процедура 

екстрадиції вимагає міжурядового, міждержавного підходу, при якому задіяні 

дипломатичні зв’язки, то Європейський ордер на арешт базується на прямих 

контактах судової влади. Ордер відсилається безпосередньо компетентному 

судовому відомству, якщо відомо місцеперебування розшукуваної особи. 

Якщо злочинець переховується, то запити про його передачу по Ордеру 

направляються до Шенгенської інформаційної системи та Інтерполу. 

Отримати інформацію про те, яке саме відомство приймає Європейський 

ордер на арешт у тій чи іншій країні Євросоюзу, можна через Європейську 

правову мережу, створену для полегшення контактів у кримінально-

правовому співробітництві. Наприклад, випискою і розглядом європейських 

ордерів на арешт у Великобританії займаються десять спеціальних судів. 

Застосування Європейського ордеру на арешт як важливого правового 

інструменту викликало ряд дискусій у наукових колах. У Рамочній угоді 

2002/584/JHA використовувана термінологія (передача), яка у традиційному 

класичному розумінні в якості процедури екстрадиції, викликала у правовій 
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доктрині спори відносно того чи являється Європейський ордер на арешт 

спрощеною формою видачі чи представляє собою новий правовий інститут, 

нову форму співробітництва держав. Хоча більшість представників доктрини 

розглядають цей Ордер як новий інститут, полеміка по даному питанню 

здійснює певний вплив на національне законодавство [361, с. 96]. 

До застосування Європейського ордеру на арешт країни Євросоюзу 

здійснювали передачу обвинувачених тільки міжнародним судам, а строк 

екстрадиції у цьому випадку ніколи не застосовувався. І хоча у самому 

Рамочному рішенні екстрадиція, видача й передача часто використовуються 

як синоніми, все ж, уявляється, що новий термін був введений для того, щоб 

позначити корінну відмінність процедури, яка здійснюється у рамках 

Євросоюзу між державами-членами ЄС, від умов традиційної екстрадиції меж 

членами ЄС та іншим світом. Маючи на увазі те, що екстрадиції підлягають 

тільки громадяни іноземних держав, слід відмітити, що Рамочне рішення 

передбачає виключення з цього правила. Так, наприклад, у новій редакції 

Основного Закону Німеччини (Конституція Німеччини) громадянин 

Німеччини не може бути екстрагований до іноземної держави. У той же час 

Закон дозволяє передати його до іншої держави ЄС чи міжнародного суду при 

умові дотримання законності.  

Із введенням в юридичний обіг з 1 січня 2004 р. нового юридичного 

інструменту – Європейського ордеру на арешт, що замінив у відносинах країн 

Євросоюзу формальну процедуру екстрадиції новим механізмом передачі 

обвинувачених і засуджених між судовими органами держав-членів, на 

європейському континенті функціонують два окремих незалежних механізми 

доставки осіб. Одна з них, заснована на Європейському ордері на арешт, діє в 

режимі, вільному від більшості обмежень, які характерні для екстрадиції 

(зокрема, допускається передача власних громадян, не передбачується 

«виключення політичних злочинів», встановлено прискорений порядок 

розгляду при задоволенні відповідних клопотань, для процедури 

Європейського ордеру на арешт достатньо однієї стадії, у ході якої тільки 
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судова влада приймає необхідне рішення тощо). Друга система 

співробітництва, що опирається на традиційні принципи екстрадиції, 

супроводжується суттєвою тривалістю екстрадиційного процесу, перепонами 

політичного й правового характер для задоволення запитів про видачу, 

низькою ефективністю процедур екстрадиції. У цьому зв’язку, 

фундаментальним завданням, що відповідає інтересам взаємного 

співробітництва по кримінально-правовим питанням, являється адаптація 

механізму екстрадиції до сучасних потреб протидії злочинності. 

У сучасних умовах безпрецедентного розвитку транснаціональної 

злочинності, не дивлячись на появу нових форм взаємодії для забезпечення 

кримінального переслідування обвинувачених осіб, зокрема, передачі осіб 

згідно Європейського ордеру на арешт, у протидії транснаціональній 

злочинності видача (екстрадиція) займає провідне становище у міждержавній 

системі правового співробітництва. Європейський ордер на арешт 

застосовується лише відносно країн-членів Євросоюзу і не зачіпає процедури 

екстрадиції з третіми державами.  

Правове регулювання видачі й пов’язаних з нею питань охоплюється 

одним і навіть кількома правовими актами та виходить з положень, норм й 

принципів різних галузей національного законодавства і самостійних 

правових систем – національного і міжнародного права, що знаходяться у 

постійній взаємодії. Видача особи (екстрадиція) у кримінальних 

провадженнях згідно норм транснаціонального кримінального права 

реалізується відповідно загальних вимог до даного інституту. Основна роль у 

питаннях видачі осіб, що вчинили транснаціональні злочини, належить 

спеціальним конвенціям, у першу чергу Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. та регіональним 

механізмам, зокрема Європейській конвенції про видачу 1957 р., Європейській 

конвенції про взаємну правову допомогу по кримінальним справам 1959 р., 

Міжамериканській конвенції про видачу 1933 р., Європейському ордеру на 

арешт 2002 р. та ін. Назрілою являється також ідея необхідності розробки й 
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прийняття загальної конвенції про видачу і взаємну правову допомогу, про що 

зазначалось у рішеннях Одинадцятого конгресу ООН з попередження 

злочинності й поводженню з правопорушниками (2005 р.). 

Конвенція ООН 2000 р. щодо видачі осіб (ст. 16, 17), що скоїли 

транснаціональний злочин, допускає наявність двох різнопланових традицій у 

сфері права й практики. По-перше, держави-учасниці можуть обумовлювати 

видачу наявністю договору між запитуваною і запитуючою державами, та, по-

друге, при відсутності договору, передбачити допустимість видачі, 

закріпивши відповідну норму у своєму внутрішньому законодавстві.  

Діюча міжнародно-правова система екстрадиції в основному базується на 

нормативному регулюванні, що не повною мірою враховує реалії ситуацій, що 

складаються у протидії таким транснаціональним злочинам як злочини у сфері 

високих технологій, злочини з використанням персональних даних, корупція 

у спорті, проведення договірних матчів, а також організація нелегальних 

тоталізаторів, екологічні злочини, торгівлю людськими органами та 

фальсифікованими медичними препаратами, злочини відносно диких видів 

флори й фауни і лісових ресурсів та багато інших. Згідно Європейської 

конвенції про видачу правопорушників 1957 р. передбачено ряд застережень 

та підстав для відмови у екстрадиції, що значно утруднює видачу осіб, що 

скоїли транснаціональні злочини. Правове регулювання видачі (екстрадиції) 

вимагає удосконалення, так як універсальної системи договірно-правового 

інструментарію екстрадиції у наш час не існує. 

Видача особи (екстрадиція) стосовно транснаціональних злочинів 

здійснюється згідно вимог міжнародних договорів та національного 

законодавства держав, проте має й свої особливості. Екстрадиція не являється 

безумовною процедурою і в ряді випадків залежить від різних обставин, що 

характеризують транснаціональний злочин. Однією із самих серйозних 

перепон для екстрадиції існує проблема застосування окремих видів 

кримінальних покарань. Зокрема, можливість призначення смертної кари за 

транснаціональний злочин, який являється підставою для видачі, дозволяє 
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запитуваній державі відмовити в екстрадиції. Потребує з’ясування питання 

про те, чи застосовується до екстрадиції загальне положення права, відповідно 

до якого закон не має зворотної дії у часі. При вирішенні питання видачі 

правопорушника або передачі засудженої особи значення мають питання 

громадянства й строки давності. Плин строків давності створює перепони 

видачі осіб, однак вони не повинні застосовуватися стосовно ряду 

транснаціональних злочинів, у подоланні безкарності яких зацікавлена вся 

міжнародна спільнота (тероризм, наркоторгівля, захоплення заручників, 

вбивства, торгівля людьми тощо). 

 

5.4. Захист свідків, допомога потерпілим особам у 

транснаціональному кримінальному праві 

 

У сучасних умовах незахищеність свідка, а також інших осіб, що можуть 

сприяти правосуддю, від протиправного впливу спонукають їх до фактичного 

ухилення від виконання свої процесуальних обов’язків. У зв’язку з цим існує 

необхідність дослідження правового регулювання на міжнародному рівні 

захисту свідків та потерпілих осіб, з’ясування особливостей такого 

регулювання у транснаціональному кримінальному праві, а також вивчення 

досвіду захисту свідків в окремих державах. 

Зростанням транснаціональної організованої злочинності та розширення 

сфер діяльності терористичних угрупувань обумовлює формування 

різноманітних заходів захисту свідків, а також збільшення числа програм 

захисту свідків у державах з різними правовими системами та правовими 

традиціями. Під захистом свідків розуміється забезпечення їх анонімності, 

запобігання публічного розголосу установочних даних, особливо тих свідків, 

життя і здоров’я яких знаходяться під загрозою реальних посягань зі сторони 

злочинних елементів. Захист свідків та потерпілих осіб у транснаціональному 

праві мають на меті уберегти свідка від посягань і залякування, а також 

забезпечення його публічного виступу, коли мова йде про організовану 
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злочинність і тероризм. Також метою є захист життя, здоров’я свідка та його 

близьких, допомога у пошуку нової роботи, школи для дітей при переселенні 

свідка і членів його сім’ї на інше місце проживання тощо. 

Особливого захисту вимагає у транснаціональному кримінальному праві 

потерпіла особа, якою може бути будь-яка фізична особа (посадова особа як 

спеціальний суб’єкт відносин), члени сім’ї, а також значна шкода у результаті 

транснаціональної організованої злочинності (торгівля наркотичними 

речовинами, корупція, шахрайство, екозлочини, кіберзлочини) може бути 

завдана суспільству чи групам громадян, й не завжди окремим особам. Групи 

людей можуть потерпати від обману споживачів, штучного завищення цін, 

незадовільної якості продуктів тощо. У випадку торгових операцій з цінними 

паперами на підставі «внутрішньої» інформації про емітента збитки несуть 

сотні тисяч акціонерів у всьому світі. Жертвами екологічних злочинів іноді 

являються майбутні покоління. 

Слід зазначити, що визнання особи потерпілою – прерогатива суду, який 

розглядає справу, й по різному визначаються її права у країнах системи 

загального права та континентальної правової системи. У країнах, що 

належить до англо-американської правової системи (Великобританія, Канада, 

США тощо) потерпіла особа відіграє менш активну роль у кримінальному 

процесі, зокрема на стадії попереднього розслідування. У Великобританії 

потерпіла особа фактично позбавлена всіх прав в офіційному кримінальному 

процесі й може брати участь у процесі як свідок, проте може самостійно 

порушити кримінальне переслідування. У країнах континентального права 

(Бельгія, Італія, Німеччина, Франція тощо) потерпіла особа у кримінальному 

процесі наділяється статусом цивільного позивача; в деяких країнах потерпіла 

особа може бути помічником обвинувача (Португалія) або приватним 

обвинувачем (Австрія). 

У деклараціях, міжнародних договорах, пактах, конвенціях, резолюціях 

міжнародних організацій (ООН, РБ ООН, РЄ, ЄС, МКС, ЄСПЧ) втілені 

міжнародні стандарти захисту прав свідків та потерпілих у сфері 
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кримінального судочинства, які слугують моделлю для національної системи 

кримінального правосуддя. Захист свідків, як правило, потрібен в судових 

процесах щодо транснаціональних злочинів, де правоохоронці бачать ризик 

для свідка піддаватись тиску або ризику фізичного знищення представниками 

відповідача. Як відмічає Т.Л. Сироїд, «свідок, як учасник кримінального 

судочинства, відіграє важливу роль у вирішенні однієї з пріоритетних завдань 

кримінального процесу – встановлення істини й відновлення картини події, не 

дивлячись на використання при процедурі доказування речових доказів і 

документів, експертних висновків, результатів огляду місця події та слідчого 

експерименту, тобто доказів, що дають об’єктивну картину й менше 

піддаються змінам. Однак все-таки основним джерелом доказів залишаються 

й напевне залишаться показання свідків» [38, с. 434]. 

Правове регулювання відносин захисту прав свідків та потерпілих у 

міжнародному праві базується на основоположному документі щодо прав 

людини – Загальній декларації прав людини 1948 р., ряд положень якої має 

безпосереднє відношення до діяльності по захисту осіб, що сприяють 

кримінальному судочинству. Так, ст. 3 Декларації встановлює право кожної 

людини на життя, свободу і особисту недоторканість, ст. 5 – заборону на 

жорстоке, нелюдське чи поводження і покарання, що принижує достоїнство, а 

ст. 7 визначає рівність всіх громадян перед законом і право кожного на рівний 

захист закону [101]. Основоположне значення має й Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права 1966 р., стаття 2 (п. 3) якого зобов’язує 

держави забезпечувати будь-якій особі, права і свободи якої порушені, 

ефективний правовий захист. Норма статті 14 (п.1) Пакту відноситься 

безпосередньо до заходів захисту свідків, передбачаючи можливість 

проведення частково чи повністю закритих судових засідань, що має пряме 

відношення до випадків здійснення протиправного впливу на свідків [253].  

Організацією Об’єднаних Націй та іншими міжнародними організаціями, 

у тому числі й регіональними, проводяться міжнародні заходи (конгреси, 

симпозіуми, конференції) та приймаються міжнародно-правові документи 
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(конвенції, угоди, статути, резолюції), в яких містяться норми щодо захисту 

учасників кримінального судочинства [290]. Конгреси ООН з питань 

попередження злочинності й поводженню з правопорушниками прийняли ряд 

важливих документів у цій сфері, зокрема, Каракаську декларацію [141], яка 

проголосила Керівні принципи кримінального правосуддя, у тому числі 

принцип «надання усім максимальної безпеки і охорони їх прав і свобод» 

(Шостий конгрес, 1980); Міланський план дій, який містить рекомендації по 

удосконаленню системи кримінального правосуддя, що охоплюють питання 

захисту свідків, з метою укріплення здатності реагувати на зміни суспільних 

умов і нові форми злочинності (Сьомий конгрес, 1985). Під реагуванням слід 

розуміти «дії держав по застосуванню заходів безпеки відносно осіб, що 

сприяють кримінальному судочинству, і піддаються у зв’язку з виконанням 

свого громадянського обов’язку протиправному впливу зі сторони 

підозрюваних, обвинувачених, підсудних та їх оточення» [255, с. 17-19]. Для 

учасників кримінального судочинства будь-яка недобросовісність, халатність, 

а тим більше умисел зі сторони посадових осіб, до чиєї компетенції входить 

реалізація заходів безпеки, мають самі серйозні наслідки. Восьмим конгресом 

ООН (1990) ухвалені «Заходи з питань боротьби з міжнародним тероризмом», 

які містять три розділи, посвячені захисту учасників кримінального 

судочинства: «Захист суддів і працівників кримінального правосуддя», 

«Захист жертв» та «Захист свідків» [192, с. 137-138]. Зазначимо, що поняття 

«жертва» та «потерпіла особа» у документах конгресів вживаються як 

ідентичні. На Дев’ятому конгресі ООН (1995) була приділена увага таким 

категоріям потерпілих як жінки та діти та звернення до держав щодо 

прийняття законів, які б забороняли будь-які акти насилля щодо жінок та дітей 

й передбачали санкції за зґвалтування, сексуальну наругу тощо. Десятий 

конгрес ООН (2000) також розглядав проблеми потерпілих осіб й зобов’язав 

держави врегулювати питання надання їм правової допомоги. 

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 р. містить низку 
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ефективних заходів, які покладають край протиправним діям офіційних осіб 

щодо залякування учасників судочинства. Норми цієї Конвенції (ст. 13) та 

Римського статуту МКС (ст. 68) зобов’язують держави приймати заходи по 

забезпеченню захисту потерпілих осіб та свідків від будь-яких форм поганого 

поводження чи залякування у зв’язку з їх участю у кримінальному 

судочинстві. До ухвалення Статуту МКС потерпілі визнавались лише в якості 

свідків та єдиною компенсацією, на яку вони могли розраховувати, була 

констатація здійснення караного міжнародного злочину. Із прийняттям у 

2005 р. ГА ООН Основних принципів і керівних положень, що стосуються 

права на правовий захист й відшкодування шкоди для потерпілих осіб від 

міжнародних злочинів у сфері прав людини та серйозних порушень 

міжнародного гуманітарного права, стали можливими рішення, що носять 

відновлювальний характер, доповнюючи ті рішення, що зазвичай 

забезпечують традиційні правові механізми, а саме: реституція, компенсація й 

реабілітація. 

Важливе місце у цій сфері займає Декларація основних принципів 

правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою, ухвалена Резолюцією 

№ 40/34 ГА ООН від 29 листопада 1985 р. [63], названа у літературі 

«своєрідною конституцією, Біллем про права жертв злочинів» [404, с. 98]. У 

цьому документі вперше на міжнародному й регіональному рівнях було 

запропоновано розробляти шляхи і засоби надання жертвам злочинів 

правового захисту у випадках, коли заходів, що приймаються на 

національному рівні, недостатньо. Декларація важлива й тому, що містить 

визначення терміну «жертва»: це будь-який учасник кримінального 

судочинства, на якого здійснюється протиправний вплив. Декларація 

передбачає: а) заходи, пов’язані з наданням жертвам інформації про їх роль, 

обсяг, строки проведення і хід судового розгляду (п.п. «а» п. 6); 

б) забезпечення можливості розгляду думок і побажань жертв на різних етапах 

судового розгляду у тих випадках, коли зачіпаються їх особисті інтереси (п.п. 

«b» п. 6); в) надання допомоги жертвам протягом судового розгляду (п.п. «d» 
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п. 6); г) охорону їх особистого життя, якщо це необхідно, і забезпеченням їх 

безпеки (п.п. «е» п. 6). Важливо, що в Керівництві для співробітників системи 

кримінального правосуддя (1990) щодо здійснення Декларації основних 

принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою вперше на 

міжнародному рівні отримало закріплення положення щодо проведення 

процесуальних дій з участю свідків з використанням відеоконференцзв’язку 

[336]. Пізніше це положення було закріплено в ст. 18 п. 18 Конвенції ООН 

проти транснаціональної злочинності 2000 р. та інших міжнародно-правових 

актах.  

Внесок у розробку норм щодо захисту свідків та потерпілих осіб робить 

й Управління ООН по наркотикам і злочинності, яке у 2008 р. опублікувало 

документ «Рекомендовані види практик у сфері захисту свідків при 

провадженні по кримінальним справам, що стосуються організованої 

злочинності», в якому визначило основні елементи, які «повинні взяти до 

уваги держави-члени при розробці своїх національних законів» [390].  

У Конвенції ООН 2000 р. визначені різні форми співробітництва держав 

у протидії злочинності (передача кримінального провадження, видача, 

передача засуджених осіб, допомога потерпілим), серед яких суттєве місце 

займає захист свідків. У ст. 24 окреслено коло осіб, що захищається, вказівкою 

на свідків та потерпілих, які «фактично дають покази у суді у зв’язку із 

злочинами, що охоплюються Конвенцією». Як зазначено у ст. 24 (п. 4), 

«положення цієї статті застосовуються також до потерпілих, оскільки вони є 

свідками».  

Положення ст. 24 «Захист свідків» Конвенції вимагають від держав 

прийняття належних заходів по захисту свідків, що беруть участь у 

кримінальному судочинстві, від погроз, залякування, корупції і нанесення 

тілесних ушкоджень, а також укріплення міжнародного співробітництва. 

Зокрема у ст. 24 (п. 1) зазначено: «кожна Держава-учасниця вживає, у межах 

своїх можливостей, належних заходів, спрямованих на забезпечення 

ефективного захисту від ймовірної помсти або залякування щодо свідків, які 
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беруть участь у кримінальному провадженні та дають свідчення у зв'язку зі 

злочинами, що охоплюються цією Конвенцією, і, у відповідних випадках, 

щодо їхніх родичів та інших близьких їм осіб». На цьому обов’язку держав 

наголошує професор Н. Бойстер: «на державах лежить обов’язок захищати 

осіб від транснаціональних злочинів, але окрім цього, також обов’язок 

допомагати жертвам транснаціональної злочинності, а також захищати права 

тих, хто є учасниками судового розгляду транснаціональних 

злочинів» [456, с. 21]. 

Під захистом свідків розуміється забезпечення їх анонімності, 

запобігання публічному розголошенню установочних даних, особливо тих 

свідків, здоров’я і життя яких знаходяться під загрозою реальних посягань зі 

сторони злочинних елементів. Захист свідків осіб, що знаходяться під 

загрозою, передбачається до, під час та після суду. Хоча свідок може тільки 

потребувати захисту до закінчення суду, деяким свідкам надається нове ім'я та 

місце проживання і вони можуть прожити все життя під охороною держави з 

огляду на велику суспільну небезпеку, яку несуть у собі транснаціональні 

організовані злочини. У ст. 24 (п. 2) Конвенції містяться положення, що 

визначають «заходи, передбачені в пункті 1 цієї статті, без шкоди для прав 

обвинувачуваного, у тому числі для права на належний розгляд, можуть, 

зокрема, включати: a) встановлення процедур для фізичного захисту таких 

осіб, наприклад – у тій мірі, в якій це необхідно і практично може бути 

здійснене, – для їхнього переселення в інше місце, і прийняття таких 

положень, які дозволяють, у відповідних випадках, не розголошувати 

інформацію, що стосується особи і місцезнаходження таких осіб, або 

встановлюють обмеження на таке розголошення інформації; б) прийняття 

правил доведення, що дозволяють свідчити таким чином, який забезпечує 

безпеку свідка, наприклад, дозвіл свідчити за допомогою засобів зв'язку, таких 

як відеозв'язок або інші належні засоби». Слід зазначити, що суди деяких 

держав, зокрема Австрії, вважають використання інформаційних технологій 

для дачі свідком показань неприйнятним й таким, що порушує права 
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обвинуваченого. Тому вимагають безпосередньої присутності свідка на 

судовому розгляді кримінальної справи. При розслідуванні справ щодо 

транснаціональної організованої злочинності може скластися ситуація 

неможливості забезпечення безпеки свідка, що дає свідчення, при допомозі 

звичайної поліцейської охорони. У таких випадках вимагаються виключні 

заходи, наприклад переселення свідків як у межах держави так й за кордон.  

Як відмічають зарубіжні вчені М. Раушенбах та Д. Скаліа, правовий 

статус потерпілих осіб у міжнародному кримінальному праві та національних 

кримінальних системах зазнав змін. На національному рівні кримінальне 

право за кілька останніх десятиліть змінило ставлення до потерпілого як 

особи, яка лише потребує компенсації. Сучасний підхід передбачає 

врахування страждань потерпілих й надання допомоги у визначених 

ситуаціях, а іноді й побудови заново свого життя. На міжнародному рівні 

визнання потерпілих та їх інтересів помітно у політичній, гуманітарній 

сферах, а також у сфері кримінальної юстиції [329, с. 329].  

У статті 25 «Допомога потерпілим та їхній захист» Конвенції ООН 2000 р. 

визначені основні засади надання допомоги потерпілим особам, які полягають 

у тому, що «кожна Держава-учасниця вживає, у межах своїх можливостей, 

відповідних заходів для надання допомоги і захисту потерпілим від злочинів, 

що охоплюються цією Конвенцією, особливо у випадках погрози помстою або 

залякування» (п. 1), а також «кожна Держава-учасниця встановлює належні 

процедури для забезпечення доступу до компенсації і відшкодування збитків 

потерпілим від злочинів, що охоплюються цією Конвенцією» (п. 2). Конвенція 

також передбачає, що «кожна Держава-учасниця, за умови дотримання свого 

внутрішнього законодавства, створює можливості для викладу і розгляду 

думок і побоювань потерпілих на відповідних стадіях кримінального 

провадження щодо осіб, які вчинили злочини, так, щоб це не завдавало шкоди 

правам захисту» (п. 3).  

У рамках Ради Європи також розроблені й ухвалені документи, в яких 

окремі аспекти захисту учасників кримінального судочинства знаходять 
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відображення: Європейська конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р., Європейська конвенція про запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню 

чи покаранню 1987 р., Європейська конвенція про взаємну допомогу у 

кримінальних справах, Європейська конвенція щодо відшкодування збитку 

жертвам насильницьких злочинів 1983 р., Рекомендація № R (85)11 Комітету 

міністрів РЄ державам-членам стосовно становища потерпілого в межах 

кримінального права та кримінального процесу від 28 червня 1985 р., 

Рекомендація № 6 R(87)18 Комітету Міністрів РЄ державам-членам стосовно 

спрощення кримінального правосуддя від 17 вересня 1987 р. тощо. У 

Рекомендації № R (85)11 [341] висловлювались побажання у змінах 

національного кримінально-процесуального законодавства стосовно 

потерпілої особи, закріпленню і наслідуванню певним принципам на рівні 

різних державних органів. Зокрема, поліцейські повинні бути підготовлені до 

конструктивної співпраці з потерпілими; поліція повинна інформувати 

потерпілого про можливість отримання допомоги, практичних і юридичних 

консультацій, компенсації від злочинця і держави; потерпілий повинен 

отримувати інформацію про результат поліцейського розслідування; 

обвинувальним органам поліція повинна надавати чітке й повне, по 

можливості, повідомлення про ушкодження й збитки, завдані потерпілому 

(п. а). Відмова від кримінального переслідування може бути обумовлена 

компенсацією шкоди, завданої потерпілому. Захист потерпілих осіб 

передбачається у спеціалізованих конвенціях Ради Європи, зокрема у 

Конвенції про запобігання тероризму 16 травня 2005 р. [189], ст. 13 якої 

«Захист, компенсація та підтримка жертв тероризму» зобов’язує держави 

вжити «таких заходів, які можуть бути необхідними для захисту й підтримки 

жертв тероризму, здійсненого на її території. Ці заходи можуть включати, 

завдяки використанню відповідних національних схем та з урахуванням 

національного законодавства, зокрема, надання фінансової допомоги й 

компенсації жертвам тероризму та близьким членам їхніх сімей».  
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Окремі аспекти проблеми, що розглядається, знайшли відображення у 

джерелах права Європейського Союзу, зокрема у 1995-1996 р. Європейською 

Радою були ухвалені дві резолюції, в яких закріплені принципи захисту свідків 

та їхніх близьких родичів по справам про організовану злочинність (Резолюція 

Ради Євросоюзу «Про захист свідків у процесі боротьби з міжнародною 

організованою злочинністю» 1995 р.; Резолюція Ради Євросоюзу «Про осіб, 

що співробітничають у судовому розгляді у ході боротьби з міжнародною 

організованою злочинністю» 1996 р.). Проте, слід зазначити, що не дивлячись 

на те, що питання захисту потерпілих осіб залишаються на порядку денному 

Європейської комісії, у прийнятій у 2012 р. Директиві по захисту жертв 

злочинів зазначається, що Європейський Союз не бере на себе конкретних 

зобов’язань по захисту свідків [475]. Така ситуація зобов’язує держави-члени 

ЄС самостійно визначати напрямки національної кримінальної політики у 

сфері захисту свідків і приймати відповідні нормативні правові акти. Зокрема, 

у Великобританії правова основа заходів по захисту свідків визначена в 

законах «Про боротьбу з серйозною і організованою злочинністю і функціях 

поліції» і «Про судочинство відносно неповнолітніх» 1999 р. Спеціальні 

закони щодо захисту потерпілих осіб діють й в інших країнах (Італія, Литва, 

Німеччина, Польща). У деяких країнах питання захисту свідків нормативно 

врегульовані у кримінально-процесуальному законодавстві (Австрія, Греція, 

Данія, Ірландія, Іспанія, Люксембург, Нідерланди, Фінляндія, Франція). 

У національному законодавстві держав та програмах по захисту свідків 

існують різноманітні заходи захисту свідків, що обумовлено різними 

правовими системами, їх правовими традиціями, а також станом боротьби із 

міжнародною злочинністю. Програми по захисту свідків, а також надання 

моральної та матеріальної допомоги потерпілим особам, ефективно 

застосовуються у Сполучених Штатах Америки, Італії, Німеччині та інших 

державах, а в деяких країнах, що не мають офіційних програм захисту свідків, 

в конкретних випадках місцева поліція може здійснювати неофіційний захист 

по мірі необхідності. 
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Сполучені Штати Америки визнаються першою державою, яка створила 

програму захисту свідків у кримінальному праві. У США, як й в інших 

державах Європи (Великобританія, Німеччина, Іспанія), окремі штати зокрема 

Каліфорнія, Іллінойс, Нью-Йорк, Техас, мають свої власні програми захисту 

свідків на доповнення до федеральної державної програми. Приводом для 

створення Програми по захисту свідків Сполучених Штатів Америки 

(WITSEC) у 1970 р. стала боротьба з італійською мафією, яка передбачала 

захист свідків, яким загрожує небезпека у зв’язку з участю у кримінальних 

справах та судовому процесі. Ініціатором Програми (WITSEC) став адвокат (на 

той час працював у Міністерстві юстиції США) Джеральд Шур, який у 60-х р. 

минулого століття у справі проти лідера організованої злочинності Нью-Йорку 

Майкла Франчезе стикнувся з небажанням свідків давати проти нього 

показання. З того часу до Програми по захисту свідків в США «WITSEC» були 

залучені біля 20 000 осіб – свідків та членів їх сімей. Правовою підставою 

інституту безпеки свідків у США являється Закон про захист жертв і свідків 

злочинів від 12 жовтня 1982 р. та Закон «Про посилення безпеки свідків» від 

12 жовтня 1984 р., який визначає коло заходів, які можуть бути застосовані для 

забезпечення безпеки свідків (переселення на нове місце проживання свідка і 

забезпечення його іншими засобами захисту, якщо існує загроза його життю; 

видача свідку нових документів, що засвідчують особу; виплата грошей на 

життєво необхідні витрати, у тому числі пов'язані з переїздом; надання 

допомоги з працевлаштуванням тощо). Порушення заборони розголошення 

інформації про свідка та місце його проживання вважається федеральним 

злочином, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі.  

Програми захисту свідків й співробітництво свідків з органами, що 

здійснюють кримінальне судочинство, у Німеччині застосовуються вже 

більше десяти років на федеральному та рівні кожної окремої землі. У 1988 р. 

підрозділом кримінальної поліції («AG Кriро») розроблено Концепцію щодо 

захисту свідків, у якій сформовані конкретні цілі й засоби, необхідні для 

створення і функціонування організацій, що здійснюють захист свідків. 



 368 

Спеціальні служби забезпечують безпеку життя або фізичної недоторканності 

особи; їх цілями заходів щодо захисту свідків є забезпечення ефективного 

правосуддя, можливість давати показання, не побоюючись погроз і спроб 

залякування, а також – підтримка стійкого психологічного стану свідка. 

Принципово важливо, що у Німеччині підрозділ із захисту свідків, який 

володіє анкетними даними і місцем знаходження особи, організаційно 

незалежний від підрозділу, який займається розслідуванням.  

Згідно законодавства Німеччини, до злочинів, у справах щодо яких 

здійснюється кримінальне переслідування, в обов’язковому порядку повинні 

бути застосовані заходи захисту свідків, віднесені тяжкі та особливо тяжкі 

злочини, серед яких терористичні акти, насильницькі злочини, а також 

злочини, скоєні організованою групою. Існує також цілий ряд вимог, 

запропонованих до реалізації програм захисту свідків: добровільна участь 

свідків у програмі захисту; здійснення на регулярній основі контролю за 

дотриманням сторонами укладених домовленостей; заходи щодо захисту не 

повинні призводити до покращення матеріального становища особи, яку 

захищають; відносно всіх здійснюваних заходів повинен бути забезпечений 

режим повної конспірації.  

Як відмічає П. Баковский [444], коло злочинів, у зв’язку із здійсненням 

яких застосовується захист свідків, коливається у національних 

законодавствах. Так, в Бельгії та Італії заходи захисту застосовуються у 

випадку здійснення конкретних злочинів (справи, що стосуються наркотиків, 

діяльності організованих злочинних груп, навмисних вбивств або іншого 

злочину, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 20 років); в Румунії 

існує вичерпний список таких злочинів; у законодавстві Литві мова йде лише 

про «тяжкі» чи «серйозні» злочини; у законодавстві Угорщини – організована 

злочинність; в деяких національних правових системах коло таких злочинів не 

визначається, що дає право участі у програмі свідкам будь-яких злочинів 

(Україна, Російська Федерація, Словаків, Словенія). 

З урахуванням національного права та існуючих фінансових 
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можливостей заходи захисту можуть бути простими й включати фізичний 

захист (поліцейську охорону, затримання з метою захисту або приховування у 

безпечному місці). Кримінально-процесуальне законодавство ряду держав 

передбачає нерозголошення інформації про особу й місцезнаходження свідка 

і прийняття правил доказування, що дозволяють давати покази свідків таким 

чином, щоб при цьому була забезпечена безпека свідка чи допомозі засобів 

відеоконференц-зв’язку чи інших сучасних комунікаційних технологій. 

Отже, суттєвою гарантією забезпечення участі у кримінальному 

судочинстві свідка являється покладення обов’язку на відповідний судовий чи 

інший державний орган надати свідку, що явився до суду, гарантію того, що 

цей свідок та його сім’я не будуть піддані переслідуванню, посяганням на 

життя, здоров’я та права, залякуванню чи будь-якому іншому обмеженню 

свободи, а також забезпечення його публічного виступу. Показання свідка у 

суді являється особливо цінним свідченням, оскільки стосується баченого чи 

чутого ним. Важливо, щоб для таких осіб були створені сприятливі умови для 

участі у кримінальному процесі, права свідків та потерпілих осіб були 

закріплені у правових актах й гарантувалися.  

Таким чином, щодо захисту свідків та потерпілих у міжнародному 

кримінальному праві склались міжнародні стандарти охорони прав цих осіб у 

сфері відправлення правосуддя, що представляють собою нормативно 

виражені положення, напрацьовані на міждержавному рівні, адресовані 

державам, які зобов’язані у межах своєї юрисдикції забезпечити охорону прав 

своїх громадян. Досягнення цього завдання можливе при наявності 

внутрішньодержавного механізму імплементації міжнародних кримінальних 

норм, що дозволить забезпечити повну, всебічну і своєчасну реалізацію взятих 

державою міжнародних зобов’язань у сфері захисту свідків та потерпілих осіб 

у кримінальному судочинстві. 

Основні принципи захисту свідків та потерпілих осіб у 

транснаціональному кримінальному праві викладені в Декларації основних 

принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою 1985 р., 
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договорах, конвенціях, резолюціях та інших міжнародно-правових актах, 

серед яких чільне місце посідає Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р. Детально становище цих осіб, їх права, 

заходи, що вживаються у конкретних випадках, фінансування та інші питання 

регулюються внутрішньодержавним законодавством. Проте існує 

необхідність в узгодженості норм транснаціонального кримінального права й 

національного законодавства країн з різними правовими системами, обміні 

інформацією про найбільш успішні види практичної діяльності, 

удосконалення програм захисту свідків та потерпілих осіб у тих державах де 

вони існують, й прийняття таких програм у першу чергу в тих країнах, де 

особливо швидко розвивається транснаціональна злочинність. Вимагає 

вирішення питання про участь потерпілих осіб у кримінальному процесі, 

особливо при прийнятті рішення. Ефективна система соціальної допомоги 

потерпілим особам має базуватися на діяльності спеціалізованих державних 

установ. Проблемними є питання щодо захисту свідків та потерпілих осіб 

пов’язані із забезпеченням безпеки учасників кримінального судочинства, з 

науково-технічними досягненнями останніх десятиліть та впровадженням 

біометричних посвідчень особи.  

 

5.5. Взаємна правова допомога та інші заходи у механізмі протидії 

транснаціональній злочинності 

 

Сучасні тенденції розвитку міжнародної злочинності обумовлюють 

необхідність активного залучення механізмів надання та отримання 

міжнародної правової допомоги у сфері протидії транснаціональним 

злочинам, а також цілеспрямованої співпраці світової спільноти у цьому 

напрямі. В основі сучасного міжнародного співробітництва держав закладені 

принципи, закріплені в Статуті ООН, Декларації про принципи міжнародного 

права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами 

відповідно до Статуту ООН від 24 жовтня 1970 р. [64], широко визнані в 
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міжнародних відносинах, а основоположні норми міжнародного 

кримінального права й міжнародних конвенцій у сфері транснаціональної 

злочинності включені у національні правові системи. Зобов’язання держав 

співробітничати одна з одною й надавати правову допомогу являється 

імперативним правилом. Співробітництво держав в усіх сферах, у тому числі 

й кримінальній, повинно здійснюватися незалежно від розбіжностей у 

політичних, економічних і соціальних системах й у той же час відбуватися з 

дотриманням принципу державного суверенітету. Проте, як пише 

М.І. Костенко, «всебічне співробітництво держав у боротьбі з міжнародними 

злочинами вимагає належного доктринального відображення в науці 

сучасного міжнародного права. У наш час має місце недостатня 

опрацьованість в академічному плані всього комплексу міжнародно-правових 

питань по зазначеній проблематиці, невідповідність рівня конвенційного 

забезпечення завдання міжнародного правосуддя вимогам міжнародної 

спільноти, внаслідок чого знижується ефективність боротьби з міжнародними 

злочинами» [200, с. 7]. 

Поняття «взаємна правова допомога держав» слід розглядати як 

самостійну категорію міжнародного кримінального права у механізмі 

міждержавного співробітництва, яка представляє «установлення варіантів 

взаємоузгоджених дій держав, втілених у нормативних формулюваннях 

обсягу правової допомоги, що можна позначити в якості юридичного змісту» 

[210, с. 40]. Право надання міжнародної правової допомоги і співробітництво 

по кримінальним справам охоплює правила про транскордонне здійснення 

міжнародного кримінального права, особливо про екстрадицію, надання 

допомоги щодо виконання вироків, передача процесуальних дій іншим 

суб’єктам та інших формах правової допомоги – таких як надання взаємного 

сприяння у збиранні доказів (М. Бассіоуні, Д. Понсе, П. Галлі-Харт, 

Е. Мюллер-Рапар, Д. Спинелліс). Дані правила являються виключно 

процесуальними і не створюють міжнародної кримінальної відповідальності. 

Як підкреслює Г. Верле, «не володіючи власними виконавчими органами, 



 372 

особливо міжнародні кримінальні суди залежать від співробітництва держав 

(так зване вертикальне співробітництво). У більшості випадків, однак, мова 

йде про співробітництво між державами (так зване горизонтальне 

співробітництво)» [35, с. 166].  

У нормах міжнародного кримінального права і в законодавстві окремих 

держав інколи вживають й інші терміни для позначення правової допомоги у 

кримінальних справах. Зокрема, у назві Європейської конвенції про взаємну 

допомогу у кримінальних справах 1959 р. вжито термін «взаємна допомога» 

[88], натомість у ст. 541 КПК України йдеться про «міжнародну правову 

допомогу» [208]. Обидва правові акти характеризують одне явище, і конфлікт 

у назвах суттєвого значення немає. Смислове навантаження для позначення 

правового явища зосереджене у словосполученні «правова допомога». У 

Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. 

вживають термін «взаємна правова допомога», щоб підкреслити зміст і обсяг 

поведінки суб’єктів міжнародного права та наголосити на необхідності 

виконання державами одноманітного комплексу дій для забезпечення 

міжнародного співробітництва. Вживання у національному законодавстві 

терміну «міжнародна» засвідчує лише характер правової допомоги [386, 

с. 166]. 

У цілому міжнародне співробітництво у сфері транснаціонального 

кримінального права, й зрозуміло, його складова – надання правової допомоги 

– базується на принципах міжнародного кримінального права, які відображені 

у договорах, конвенціях, деклараціях, пактах, національному законодавстві. 

Норми транснаціонального кримінального права, спрямовані на протидію 

злочинності, також визначають принципи міжнародного співробітництва 

держав по наданню правової допомоги у цій сфері. Якою б не була правова 

форма закріплення принципів, до якої б форми міжнародного співробітництва 

вона не належала, ці принципи завжди є нормами загального і керівного 

значення, основою процесу правозастосування в усіх напрямах взаємодії 

держав, у тому числі й при наданні взаємної правової допомоги при розкритті 
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транснаціональних злочинів. 

Багатостороннє співробітництво держав у сфері транснаціонального 

кримінального права засноване на принципі верховенства права й базується на 

взаємоузгоджених засадах, що визнані міжнародною спільнотою. Цей 

принцип являється фундаментальним в діяльності ООН, неодноразово 

закріплений у міжнародно-правових актах, зокрема в Декларації тисячоліття 

2000 р. визначено вісім цілей розвитку, для досягнення яких Генеральний 

секретар ООН у своїй Доповіді «План здійснення Декларації тисячоліття 

ООН» на Генеральній Асамблеї звернув увагу на значення верховенства права 

для досягнення цілей розвитку. На Десятому конгресі ООН з попередження 

злочинності й поводженню з правопорушниками у квітні 2000 р. вперше на 

високому рівні було розглянуто питання про значення верховенства права в 

укріпленні законності і системи кримінального правосуддя. Генеральною 

Асамблеєю ООН схвалена Резолюція 61/39 «Верховенство права на 

національному й міжнародному рівнях» від 4 грудня 2006 р. [283], яка 

визначила механізм щорічної підготовки Генеральним Секретарем ООН 

доповідей про укріплення і координацію діяльності ООН по утвердженню 

принципу верховенства права, а також заклала основу для створення в 

Секретаріаті ООН підрозділу по сприянню верховенству права у вигляді 

координаційно-ресурсної групи по питанням верховенства права. 

Беззаперечним являється дотримання державами міжнародних зобов’язань 

незалежно від національного законодавства, й створення ефективних засобів 

протидії міжнародній злочинності. 

Важливими принципами міжнародного співробітництва по наданню 

правової допомоги являється взаємність співробітництва, добровільність 

здійснення, дотримання національного суверенітету і безпеки, можливість 

застосування іноземного законодавства (уступка суверенітету), відповідність 

прохання запитуючої держави законодавству запитуваної держави, рівність 

повноважень компетентних органів, забезпечення правового захисту, 

реалізація умов договору з допомогою національного законодавства, дія 
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міжнародного договору тільки на території держав – його учасників, 

співробітництво на основі права, передбаченого міжнародним договором, 

дотримання законності [304].  

Принцип взаємності й добровільність співробітництва являється одним з 

визначальних у транснаціональному кримінальному праві. Він не завжди 

знаходить своє безпосереднє закріплення у вигляді окремої правової норми, 

проте випливає із змісту міжнародно-правових актів. Взаємність у відносинах 

держав при здійсненні міжнародного співробітництва у сфері надання 

правової допомоги має проявлятися у двосторонньому та сумлінному 

виконанні ними взятих на себе зобов’язань у рамках, передбачених 

міжнародними договорами про співпрацю як на основі договору, так й за його 

відсутності. Добровільність же проявляється, насамперед, під час підписання 

державою відповідного договору при його укладанні або приєднанні до вже 

існуючого.  

Зміст принципу поваги й дотримання суверенітету держав полягає у тому, 

що кожна держава-учасниця міжнародного співробітництва по наданню 

правової допомоги не може втручатися у внутрішні справи іншої держави, 

повинна утримуватися від застосування сили проти територіальної цілісності, 

політичної незалежності іншої держави. Погроза силою або її застосування є 

порушенням міжнародного права і жодним чином не може використовуватись 

в якості засобу врегулювання міжнародних проблем. Цей принцип закладений 

у всіх конвенціях, що стосуються боротьби з транснаціональною злочинністю, 

й порушення цієї вимоги являється підставою у відмовленні запитуваній 

державі у проханні про надання правової допомоги. Проте, як зазначає 

Р.В. Бараннік, «запитуючи правову допомогу, держава змушена поступатися 

частиною свого суверенного права розслідувати злочини, що зазіхають на її 

інтереси, а також карати винуватих осіб» [10, с. 16]. При наданні правової 

допомоги у кримінальних справах наглядно проявляється взаємодія норм 

міжнародного кримінального права і національного законодавства, їх 

взаємопроникнення і взаємодоповнення для досягнення певних цілей, зокрема 
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у протидії транснаціональній злочинності.  

Важливе місце серед принципів надання правової допомоги займають 

взаємне визнання юридичної сили офіційних документів між 

співпрацюючими державами, оперативність надання правової допомоги, а 

також принцип рівності доказів, отриманих за кордоном у порядку правової 

допомоги [414, с. 89]. При дотриманні всіх необхідних вимог направлення і 

виконання запиту, докази, направлені із-за кордону, оцінюються так само, 

якби вони були отримані на території запитуваної держави. Відносно допиту 

осіб, за загальним правилом надання правової допомоги, необхідна їх згода. 

Щодо обсягів правової допомоги, то у більшості міжнародних конвенцій він 

схожий й стосується зазвичай процесуальних (вручення документів, 

проведення допиту) і слідчих дій (огляд місце скоєння злочину, розшук 

злочинців), здійснення кримінального переслідування особи, передачі 

предметів (речових доказів), конфіскації майна, надання й обмін інформацією 

та інше. 

Окрім Статуту ООН, в якому закріплені основоположні принципи 

міжнародного права, принципи надання правової допомоги у кримінальних 

справах, як вже зазначалось, містяться в універсальних конвенціях та 

численних міжнародних угодах, що містять положення про співробітництво у 

боротьбі з тим чи іншим видом транснаціональної злочинності й доповнюють 

одна одну у цій сфері, а також у національному законодавстві. Важливе 

значення мають й двосторонні договори про взаємну правову допомогу, що 

найбільшу активність у цих відносинах проявляють США. Ці договори 

передбачають юридичну допомогу по широкому колу питань, включаючи 

надання інформації про банківські рахунки, надання копій певних державних 

документів, включаючи доповіді поліції, «замороження» й репатріацію 

вкраденої власності країн-учасниць договору. 

Свого часу значним кроком у розвитку регламентації надання правової 

допомоги по кримінальним справам стала Європейська конвенція про взаємну 

допомогу у кримінальних справах 1959 р., яка згодом була доповнена двома 
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протоколами, викликаними практичною необхідністю, та Конвенція про 

правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 

справах 1993 р. (Мінська конвенція). Зазначені конвенції заклали основу 

співробітництву держав, на що звертає увагу професор Н. Бойстер: «договори 

про взаємну правову допомогу заклали основу для інформаційного обміну за 

допомогою заходів, що передбачені статтею 22 Європейської конвенції про 

взаємну правову допомогу у кримінальних справах» [456, с. 213]. 

Серед джерел транснаціонального кримінального права слід виділити й 

інші міжнародні, у тому числі й регіональні, документи, в яких містяться 

положення щодо взаємодії держав по наданню правової допомоги: Конвенція 

ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин 1988 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з актами 

ядерного тероризму 2005 р., Конвенція ООН проти корупції 2003 р., 

Конвенція РЄ про кіберзлочинність 2001 р., Європейська конвенція щодо 

відшкодування збитку жертвам насильницьких злочинів 1983 р., а також 

численні двосторонні угоди про правову допомогу. Кожен із зазначених 

юридичних актів у рамках їх регулятивного впливу сприяють створенню 

системи співробітництва держав у протидії злочинності. 

Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 р. містить положення про особливості співробітництва держав у сфері 

взаємної допомоги у кримінальних справах для окремих категорій злочинів. 

Мова йде, у першу чергу, про транснаціональні злочини, які являють собою 

«серйозні злочини», що «носять транснаціональний характер і вчинені за 

участю організованої злочинної групи» (ст. 3 п. 1). На відміну від раніше 

прийнятих актів щодо співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю, дана 

Конвенція суттєво розширює коло тих злочинів, на які поширюється її дія, і 

тим самим – межі міжнародного співробітництва держав по наданню правової 

допомоги. Режим такого співробітництва поширюється на будь-які злочини, 

здійснені транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями, 

будь-то тероризм, піратство, захоплення заручників, вбивства, пограбування, 
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наркобізнес, торгівля людьми, корупція, відмивання коштів, перешкоджання 

правосуддю тощо. Головними методами боротьби з транснаціональною 

організованою злочинністю, як й раніше, задовго до початку глобалізації, 

являються видача осіб та взаємна правова допомога, якій у Конвенції 

посвячена ст. 18 «Взаємна правова допомога».  

Згідно закріпленого у Конвенції принципу взаємності, «Держави-

учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в 

розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді у зв'язку зі 

злочинами, що охоплюються цією Конвенцією, як це передбачено у статті 3, і 

на взаємній основі надають одна одній іншу аналогічну допомогу, якщо 

запитуюча Держава-учасниця має розумні підстави підозрювати, що злочин, 

зазначений у пункті 1 (a) чи (b) статті 3, є транснаціональним за своїм 

характером і, у тому числі, що потерпілі, свідки, доходи, засоби вчинення 

злочинів або докази щодо таких злочинів знаходяться у запитуваній Державі-

учасниці, а також що до вчинення цього злочину причетна організована 

злочинна група» (п. 1). Взаємна правова допомога надається в обсязі, 

максимально можливому відповідно до законів, договорів, угод і 

домовленостей запитуваної держави-учасниці, щодо розслідування, 

кримінального переслідування і судового розгляду у зв'язку зі злочинами, за 

вчинення яких до відповідальності у запитуючій Державі-учасниці може бути 

притягнута юридична особа відповідно до статті 10 цієї Конвенції (п. 2).  

Щодо обсягів правової допомоги, то у більшості міжнародних конвенцій 

він схожий й стосується зазвичай процесуальних (вручення документів, 

проведення допиту) і слідчих дій (огляд місце скоєння злочину, розшук 

злочинців), здійснення кримінального переслідування особи, передачі 

предметів (речових доказів), конфіскації майна, надання й обмін інформацією 

та інше. 

Взаємна правова допомога може включати різні види й обсяги у 

процесуальній сфері, слідчих діях та інших сферах й може запитуватися з 

метою а) одержання показань свідків або заяв від окремих осіб; b) вручення 
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судових документів; c) проведення обшуку і здійснення виїмки або арешту; 

d) огляд об'єктів і ділянок місцевості; e) надання інформації, речових доказів і 

оцінок експертів; f) надання оригіналів або завірених копій відповідних 

документів і матеріалів, включаючи урядові, банківські, фінансові, 

корпоративні чи комерційні документи; g) виявлення або відстеження доходів 

від злочинів, майна, засобів вчинення злочинів або інших предметів з метою 

доведення; h) сприяння добровільній явці відповідних осіб до органів 

запитуючої держави-учасниці; i) надання будь-якого іншого виду допомоги, 

що не суперечить внутрішньому законодавству запитуваної держави-учасниці 

(п. 3). Щодо передачі кримінального переслідування, то в юридичній 

літературі зустрічається думка, що ці дії не охоплюються обсягом правової 

допомоги. Вірогідно, це пов’язано з його значенням і складністю виконання 

на практиці. Важливо відмітити, що коли держава передає кримінальне 

переслідування, мова йде про іноземного громадянина, який здійснив злочин 

на її території і сховався у запитуючій державі. 

У Конвенції визначено, що держави-учасниці не вправі відмовляти у 

наданні взаємної правової допомоги на підставі банківської таємниці (п. 8). 

Проте можуть відмовити у такій допомозі на підставі відсутності обопільного 

визнання відповідного діяння злочином. Однак запитувана держава-учасниця 

може надати допомогу, обсяг якої вона визначає на власний розсуд, незалежно 

від того, чи є відповідне діяння злочином відповідно до внутрішнього 

законодавства запитуваної держави-учасниці (п. 9). 

Детальне регулювання відносин щодо передачі особи на територію 

запитуваної держави, згідно Конвенції, передбачає, що особа, яка перебуває 

під вартою або відбуває термін тюремного ув'язнення на території однієї 

держави-учасниці та присутність якої в іншій державі-учасниці необхідна з 

метою встановлення особи, давання показань або надання іншої допомоги в 

одержанні доказів для розслідування, кримінального переслідування або 

судового розгляду у зв'язку зі злочинами, що охоплюються цією Конвенцією, 

може бути передана із дотриманням певних умов: згода особи або згода обох 
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держав в особі компетентних органів (п. 10). 

Важливими являються й інші питання, врегульовані Конвенцією 2000 р., 

зокрема визначення центрального органу з відповідними повноваженнями й 

відповідального за одержання й виконання прохань про надання взаємної 

правової допомоги. Цей орган має забезпечити оперативне й належне 

виконання або перепровадження отриманих прохань. Конвенція вимагає 

належного оформлення прохань (письмова або усна форма, згодом 

підтверджена) з дотримання вимог законодавства, конфіденційності тощо. 

 Також слід відмітити, що кожна запитувана держава, виходячи із 

зазначених принципів і свого законодавства, вправі відмовити у виконанні 

відповідних дій у порядку надання правової допомоги. Як правило, це перш за 

все стосується забезпечення безпеки і суверенітету запитуваної держави, 

громадського порядку, а також у випадках невідповідності запиту про правову 

допомогу законодавству запитуваної держави (п. 21). Така обставина 

обумовлена об’єктивними засадами, які полягають у принциповій різниці між 

нормами національного права держав, що належать до різних правових 

систем. Тому вкрай важливо, щоб запит про конкретні дії у порядку надання 

правової допомоги, крім того щоб був правильно оформленим, містив 

посилання на норми законодавства, та, головне, на норми міжнародного 

кримінального права. Можливість застосування у міжнародному 

кримінальному праві при здійснення правової допомоги іноземного 

законодавства (уступка суверенітету), різниця у законодавствах сторін може 

не мати значення для повноцінного співробітництва. Існують ситуації, коли 

саме застосування іноземного законодавства являється єдиною можливістю 

виконання запиту про правову допомогу. Однак, це право, а не обов’язок 

запитуваної держави. Проте, за загальним правилом при наданні правової 

допомоги застосовується законодавство виконуючої держави. 

Держави-учасниці не можуть відмовляти у виконанні прохання про 

взаємну правову допомогу лише на тій підставі, що злочин вважається також 

пов'язаним із податковими питаннями (п. 22), а будь-яка відмова у наданні 
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взаємної правової допомоги обов’язково мотивується (п. 23). У певних 

випадках надання взаємної правової допомоги може бути відстрочено 

запитуваною державою-учасницею на тій підставі, що це перешкодить 

здійснюваному розслідуванню, кримінальному переслідуванню або судовому 

розгляду (п. 25). У ході провадження або надання допомоги при здійсненні 

розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду на 

території запитуючої держави-учасниці, можуть залучатися свідки, експерти 

або інші особи за їх згодою і з певними гарантіями їхньої особистої безпеки 

(п. 27).  

Контроль над виконанням положень Конвенції здійснює Конференція 

учасників Конвенції, яка оцінює виконання положень Конвенції країнами-

учасницями й пропонує подальші рекомендації відносно розвитку 

міжнародного співробітництва у боротьбі з транснаціональною злочинністю. 

Відносно виконання Конвенції слід звернути увагу, що в ній не передбачені 

конкретні зобов’язання держав щодо звітності про результати імплементації 

Конвенції, відсутній механізм вимог надавати таку інформацію: держави-

учасниці приводять свої національні законодавства у відповідність з 

положеннями Конвенції на свій розсуд.  

У Типовому договорі про взаємну допомогу у сфері кримінального 

правосуддя від 14 грудня 1990 р., ухваленому Резолюцією ГА ООН [389] 

знайшов закріплення досвід використання міжнародних договорів по наданню 

правової допомоги у кримінальних справах. Цей документ дає можливість 

визнати міжнародне співробітництво по наданню правової допомоги у 

кримінальних справах складним системним явищем, зміст якого складають 

узгоджені між державами заходи по:  

- криміналізації певних суспільно небезпечних діянь та відповідальності 

за них; 

- припиненню злочинів шляхом проведення в необхідних випадках певних 

оперативно-розшукових дій; 

- наданню допомоги у розслідуванні кримінальних справ і здійсненні 
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кримінального переслідування; 

- забезпеченню виконання кримінальних покарань й постпенітенціарному 

впливу; 

- наданню професійно-технічної допомоги; 

- запобіганню злочинів тощо.  

Разом з тим, відзначимо, що норми міжнародного права передбачають й 

підстави для відмови від виконання запиту держави у певних випадках:  

- якщо прохання стосується пред’явлення документів чи розкриття доказів, 

які мають відношення до національної безпеки держави; 

- якщо злочин, з приводу якого поступив запит, не являється обопільно 

кримінально карним діянням по законодавству держав; 

- якщо запитувана держава розглядає злочин, з приводу якого поступив запит, 

в якості діяння політичного характеру (при умові, що він не 

деполітизований за нормами міжнародного права); 

- якщо діяння представляє собою відмову від виконання військової 

повинності, спрямовано проти національної оборони запитуючої держави 

тощо. 

Значна частина цих положень міститься у міжнародних конвенціях, які 

зазвичай мають комплексний характер, оскільки їх зміст включає в себе 

норми, що регламентують всі, більшість чи кілька з названих напрямків 

співробітництва. Зокрема у Конвенції ООН 2000 р. містяться норми, що 

відносяться до кожного з перерахованих напрямків співробітництва. Деякі 

конвенції регулюють окремі напрямки міжнародного співробітництва, 

наприклад тільки правовому регулюванню питань допомоги у розслідуванні 

кримінальних справ і здійсненні кримінального переслідування присвячені 

Європейська Конвенція про видачу Європейська конвенція про видачу 

правопорушників 1957 р. та Європейська конвенція про взаємну допомогу у 

кримінальних справах 1959 р. Деякі напрямки співробітництва, зокрема 

покарання осіб, винних у вчиненні злочинів, носять виключний характер в 

силу їх віднесення до компетенції спеціальних міжнародних судових 
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органів [345]. Разом с тим забезпечення фактичної реалізації міжнародних 

зобов’язань по співробітництву здійснюється актами внітрішньодержавного 

права – законами та іншими нормативно-правовими актами. При цьому чим 

вищий рівень інтернаціоналізації злочинності, тим більш активною і 

всебічною повинна бути взаємодія держав у такому співробітництві.  

Ці обставини дають підстави визначити, що інститут взаємної правової 

допомоги у транснаціональному кримінальному праві має комплексний 

міжгалузевий характер, належить до міжнародного, кримінального й 

кримінально-процесуального права. Зазначені норми, що складають інститут 

взаємної правової допомоги у транснаціональному кримінальному праві, 

містяться у міжнародних конвенціях, двосторонніх та багатосторонніх 

договорах та у спеціальних розділах внутрішньодержавного кримінального та 

кримінально-процесуального законодавства, утворюють єдиний правовий 

комплекс й втілені у правових принципах, властивих для даних відносин.  

Нині загальновизнано, що держави, являючись учасниками конвенцій, що 

встановлюють злочинність і караність транснаціональних злочинів, 

зобов’язані прийняти заходи по імплементації у національне законодавство 

норм міжнародного права, створювати відповідні правоохоронні органи й 

суди, до юрисдикції яких віднесено розслідування і судочинство на 

внутрішньодержавному рівні по справам про злочини міжнародного 

характеру й у порядку кримінального судочинства здійснювати розслідування 

та розгляд по суті справ про злочини міжнародного характеру, а також 

кримінальне переслідування осіб, винних у їх вчиненні.  

Одним з головних напрямків міжнародного співробітництва являється 

протидія тероризму в усіх його проявах. Тероризм залишається однією із 

самих серйозних загроз миру і безпеці, від якої не застрахована ні одна 

держава, і стрімко адаптується до сучасних реалій, набуває нових вимірів 

гостроти. Не дивлячись на спільні зусилля всіх членів світової спільноти при 

координуючій ролі ООН, а також існування цілого ряду ефективно діючих 

міжнародних інструментів, посвячених питанням протидії тероризму у певних 
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сферах: з бомбовим тероризмом (1997 р.) з фінансуванням тероризму (1999 р.), 

а також з актами ядерного тероризму (2005 р.), – встановлюється затребування 

консолідації національних інтересів у процесі співробітництва держав у сфері 

протидії тероризму. В організації і проведенні спільних антитерористичних 

заходів передбачається: звільнення захоплених терористами заручників; 

знешкодження вибухових пристроїв великої потужності або інших вражаючих 

пристроїв складної конструкції; звільнення захоплених терористами об’єктів 

підвищеної технологічної і екологічної небезпеки, об’єктів атомної 

промисловості, енергетики, хімічних виробництв, транспорту й інших об’єктів 

(будівлі дипломатичних представництв та ін.); затримання терористів, 

ліквідація терористичних груп і формувань та інше. 

Підсумовуючи, визначимо, що у транснаціональному кримінальному 

праві існує значний комплекс багатосторонніх міжнародних конвенцій й 

інших правових актів, норми яких спрямовані на регулювання відносин 

взаємної правової допомоги у сфері співробітництва держав щодо протидії 

транснаціональній злочинності. Механізм міжнародного співробітництва у 

сфері кримінального правосуддя, яка займає вагоме місце у взаємодії держав, 

являється одним із важливих складових елементів системи 

транснаціонального кримінального права, що базується на двосторонніх та 

багатосторонніх міждержавних договорах та інших міжнародно-правових 

актах. Взаємодія (зокрема, надання міжнародної правової допомоги у сфері 

кримінального процесу чи проведення оперативно-розшукових заходів) 

здійснюється у випадку, коли діяння являється злочином як у запитуючій так 

і в запитуваній державі. 

Для більшості конвенцій у сфері транснаціонального кримінального 

права являється характерним існування єдиного (однорідного) предмету 

регулювання, що складають відносини між державами, відносини з участю 

міжнародних організацій і відносини держав (в певних випадках і 

міжнародних організацій, і міждержавних органів) з особами у зв’язку 

попередження і припинення злочинної діяльності, якій властива міжнародна 
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суспільна небезпека. Цим міжнародним конвенціям у процесі співробітництва 

властиве вирішення наступних завдань: криміналізація й узгодження 

кваліфікації транснаціональних злочинів, що представляють міжнародну 

суспільну небезпеку; включення в національне кримінальне законодавство 

норм про караність за такі діяння, що відповідає ступеню їх тяжкості; 

встановлення юрисдикції над злочинами та підозрюваними особами; 

взаємодія у наданні правової допомоги. 

 

Висновки до Розділу 5 

 

Враховуючи проведений аналіз міжнародно-правових засобів і механізму 

протидії транснаціональній злочинності, можна зробити наступні висновки. 

На формування й розвиток транснаціонального кримінального права 

здійснюють вплив наступні засоби міжнародно-правового характеру: 

криміналізація транснаціональних діянь; кримінальне переслідування осіб, що 

скоїли транснаціональний злочин; видача підозрюваних та передача 

засуджених осіб за нормами транснаціонального кримінального права; захист 

свідків, допомога потерпілим особам, а також взаємна правова допомога та 

інші заходи, спрямовані на співробітництво держав. 

Міжнародно-правова криміналізація транснаціональних злочинів, які 

безпосередньо порушують норми міжнародного права й не передбачають 

наявності кримінально-правової заборони у національному праві, відбувається 

на підставі міжнародних (універсальних та регіональних) конвенцій шляхом 

прийняття державами обов’язкових або настійливо рекомендованих 

стандартів криміналізації транснаціонально-небезпечних діянь. 

Поєднання множинної («подвійної» чи більше) кримінальності являється 

характерним для транснаціональних злочинів й вимагає зусиль багатьох 

держав у здійсненні криміналізації таких у національному законодавстві. 

Криміналізація представляє собою процес, який охоплює результат визнання 

певних видів діянь злочинними та кримінально карними, а також встановлення 
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покарання за такі діяння, що визнані злочинними (пеналізація).  

Кримінальне переслідування за вчинення транснаціональних злочинів 

відноситься до компетенції держави й відбувається на правовій основі 

міжнародно-правових актів (конвенцій, статутів), договорів про взаємну 

правову допомогу по кримінальним справам й договорів екстрадицію між 

державами, та національне законодавство, у першу чергу кримінальні та 

кримінально-процесуальні кодекси й закони.  

Необхідність видачі особи (екстрадиція) обумовлена вчиненням 

транснаціонального (екстрадиційного) злочину, що передбачає кримінальне 

переслідування та притягнення до відповідальності згідно юрисдикції 

відповідної держави. Екстрадиція – це процедура, яка застосовується тільки у 

міждержавній практиці на підстав загальних вимог до даного інституту й тісно 

пов’язана з такою фундаментальною правовою категорією як кримінальна 

юрисдикція, будь-який вид якої може застосовуватися при вирішенні питання 

про екстрадицію.  

У транснаціональному кримінальному праві вживають поняття 

екстрадиція, видача осіб, передача засуджених осіб до тюремного ув'язнення 

або інших видів позбавлення волі, що має своїм правовим підґрунтям 

міжнародно-правове регулювання та підходи національного законодавства 

про можливість кримінального переслідування індивідів, що здійснили 

злочини за межами національної території. Передача осіб можлива на підставі 

нової форми взаємодії держав для забезпечення кримінального 

переслідування обвинувачених осіб згідно Європейського ордеру на арешт, 

який застосовується лише відносно держав-членів Євросоюзу і не зачіпає 

процедури екстрадиції з третіми державами.  

Екстрадиція покликана забезпечити невідворотність покарання, у 

протидії міжнародній транснаціональній злочинності, що розглядається 

Організацією Об’єднаних Націй як один з центральних елементів механізму 

співробітництва держав по кримінально-правовим питанням. При вирішенні 

питання про екстрадицію осіб, що вчинили транснаціональний злочин, 
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проблемними являються питаннями: застосування окремих видів 

кримінальних покарань (наприклад призначення смертної кари за 

транснаціональний злочин, який являється підставою для видачі, дозволяє 

запитуваній державі відмовити в екстрадиції); питання громадянства й строки 

давності.  

Захист свідків та потерпілих осіб у транснаціональному праві 

розглядаються як суттєва гарантія забезпечення їх участі у кримінальному 

судочинстві й мають на меті уберегти свідка від посягань і залякування, захист 

його життя, здоров’я, а також членів його сім’ї, забезпечити його публічний 

виступ, коли мова йде про міжнародну злочинність і тероризм.  

Основні наукові результати даного розділу розкриті у наступних публікаціях: 

[287; 290; 294; 297; 304; 312; 315; 316; 318]. 
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РОЗДІЛ 6.  

МІЖНАРОДНІ ОРГАНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА З 

ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 

 

6.1. Роль Організації Об’єднаних Націй у формуванні й розвитку 

транснаціонального кримінального права  

 

Протидія міжнародній злочинності завжди була предметом особливого 

піклування міжнародної спільноти. Підходи до попередження злочинності 

після Другої світової війни на міжнародному рівні під впливом об’єктивних 

політичних й правових обставин зазнали суттєвих змін. Точка зору, що 

пенітенціарні відносини, поширені наприкінці XIX – початку XX ст., 

складають лише частину, проте далеко не єдину у протидії злочинності 

зазнала змін, що привело до поступового зміщення акцентів у цьому напрямку, 

особливо різноманітними стають засоби й методи боротьби з міжнародною 

злочинністю із безпрецедентним поширенням транснаціональної злочинності, 

яка у наш час являє собою серйозний виклик міжнародній спільноті, 

правоохоронним органам, законодавству й потребує взаємодії всіх суб’єктів 

міжнародних відносин у протидії злочинним діянням. Поява нових видів 

протизаконної діяльності, якою займаються злочинні організації, розширення 

кола діяльності організованими групами, а в ряді нових і спеціалізованих сфер 

виникають нові групи і види злочинів, зокрема шахрайство з використанням 

мережі Інтернет і у відповідній сфері високих технологій, нелегальна торгівля 

зброєю, захоплення заручників, екологічні злочини, торгівля людьми й 

людськими органами, незаконна торгівля радіоактивними матеріалами, 

незаконна торгівля вимираючими видами тварин тощо. Все це вимагає 

узгоджених дій держав, міжнародних організацій й інших суб’єктів 

міжнародних відносин. Організація Об’єднаних Націй являється 

загальновизнаним центром координації діяльності держав і міжнародних 

органів й організацій у протидії цим видам міжнародної злочинності, що надає 
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широкі можливості координації антикримінальних зусиль держав, 

розцінюється як головне на національному й глобальному рівнях, про що 

неодноразово зазначалось на різних форумах ООН [549]. У регламентуючих 

документах ООН, у першу чергу у Статуті, підтверджено право кожної 

держави формувати і здійснювати свою національну кримінальну політику у 

сфері попередження злочинності й протидії їй відповідно до потреб і 

внутрішніх обставин.  

Діяльність Організації Об’єднаних Націй, як відомо, не обходить увагою 

у вітчизняній юридичній науці й неодноразово та небезуспішно 

досліджувалась представниками зарубіжного правознавства, проте у 

більшості випадків увага зосереджувалась на історичних, політичних, 

суспільних проблемах, питаннях співробітництва держав у сфері протидії 

міжнародній злочинності. Слід зазначити, що суттєва і конкретна робота 

проводиться органами ООН й у зовсім новому напрямку: формуванні 

транснаціонального кримінального права й «дослідження феномену ООН та її 

діяльності залишається актуальним в сучасній науці міжнародного публічного 

права» [321, с. 72]. Вченими відмічається, що ООН та її структури здійснюють 

суттєвий прямий та опосередкований вплив на розвиток транснаціонального 

кримінального права.  

Всі органи ООН діють на підставі Статуту, одним з головних статутних 

завдань якого являється організація досліджень і розробка рекомендацій з 

метою сприяння прогресивному розвиткові міжнародного права та його 

кодифікації (ст. 13). Всеохоплюючий характер діяльності ООН як міжнародної 

організації у сучасному світі, її глибокі витоки, обумовлює правотворчу й 

організаційну роль цієї Організації у формуванні й розвитку міжнародного 

кримінального права у цілому та її підгалузі – транснаціонального 

кримінального права. ООН неодноразово приймала рішення, в яких 

визнавалося, що дії проти транснаціональної організованої злочинності є 

«спільною, такою, що поділяється між державами, відповідальністю» і 

наголошувалося на необхідності колективної роботи для її попередження 
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[548]. Впровадження концепції «спільної, такої, що поділяється між 

державами, відповідальності» є характерною рисою сучасного міжнародного 

кримінального права – права епохи глобалізації злочинності.  

Першим актом ООН з питань боротьби із злочинністю була Резолюція 

Генеральної Асамблеї 415 (V) від 1 грудня 1950 р., якою Організація взяла на 

себе функції, що раніше належали Міжнародній кримінальній і пенітенціарній 

комісії. Професор В.В. Голина називає міжнародні пенітенціарні конгреси, що 

відбулися на межі XIX й XX ст., «предтечею майбутніх Конгресів ООН з 

попередження злочинності і поводженню з правопорушниками» [191, с. 11]. 

Провідне місце ООН у формуванні транснаціонального кримінального 

права серед інших чинників визначається тим, що Організація Об’єднаних 

Націй здійснює центральноутворюючу функцію в організації співробітництва 

держав у сфері протидії міжнародній злочинності на інституційній основі. 

Співробітництво держав у рамках ООН здійснюється у рамках сесій 

Генеральної Асамблеї, конгресів ООН з попередження злочинності й 

кримінальному правосуддю, діяльності Комісії міжнародного права, 

Економічної і Соціальної Ради ООН (ЕКОСОР), Комісії із запобігання 

злочинності та кримінального правосуддя, груп експертів, діяльності 

Інтерполу, Управління по наркотикам і злочинності та інших структур [306].  

Основним робочим органом, який координує діяльність держав-членів 

ООН у протидії злочинності з 1946 р. являється Економічна і Соціальна Рада, 

функціональним призначенням якої являється визначення стратегії й тактики 

міжнародного співробітництва та діяльності ООН у цій сфері.  

З метою напрацювання рекомендацій по питанням політики у сфері 

запобіганню злочинності, протидії їй, поводженню з правопорушниками 

протягом тривалого часу створювались різні групи експертів. У 1965 р. почав 

на постійній основі діяти Спеціальний консультативний (дорадчий) Комітет 

експертів по запобіганню злочинності й поводженню з правопорушниками, 

який у 1971 р. був рішенням ЕКОСОР перетворений на Комітет по 

запобіганню злочинності й боротьбі з нею. 
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На Нараді міністрів (Версаль, Франція) 114 держав у 1991 р. по питанням 

боротьби із злочинністю була висловлена стурбованість тим, що темпи росту 

злочинності погрожують перетворити її на всесвітній феномен, який можна 

порівняти з екологічною катастрофою. Учасники Наради запропонували 

створити в системі ООН ефективну програму дій, спрямованих на запобігання 

злочинності й кримінального правосуддя. Генеральна Асамблея ООН 

підтримала пропозицію держав й схвалила Резолюцію 46/152 від 18 грудня 

1991 р. «Створення ефективної програми Організації Об’єднаних Націй у 

сфері запобіганню злочинності і кримінального правосуддя» [563]. Цією 

Резолюцією 46/152 проголошувалась Декларація принципів і програма дій у 

сфері запобігання злочинності і кримінального правосуддя й виражалась 

впевненість у необхідності «більш ефективних міжнародних механізмів для 

надання допомоги державам і сприяння здійсненню спільних стратегій у сфері 

запобігання злочинності і кримінального правосуддя» і «укріплення ролі 

Організації Об’єднаних Націй в якості координаційного центра діяльності у 

цій сфері». В Декларації було відмічене, що зростаюча інтернаціоналізація 

злочинності повинна привести до нових співрозмірних відповідних дій. «Ми 

визнаємо, – говориться в Декларації, – що численні кримінальні 

правопорушення мають міжнародний характер. У цьому зв’язку державам 

настійливо необхідно розглянути, при повазі суверенітету держав, пов’язані із 

збором доказів, видачою правопорушників і налагодженням взаємної 

юридичної допомоги, наприклад у тих випадках, коли такі правопорушення 

здійснюються за кордоном чи коли кордони використовуються для того, щоб 

уникнути знайдення чи переслідування» [335]. А також цією Резолюцією 

46/152 створювалась Комісія із запобігання злочинності та кримінального 

правосуддя, яка функціонує у складі ЕКОСОР. 

Позиція ООН щодо протидії транснаціональній злочинності базується на 

принципах концепції «людської безпеки» (human security), що була 

сформована у серії публікацій Доповідей по розвитку, в яких значна увага була 

зосереджена на необхідності спрямування концепцій безпеки та розвитку на 
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захист людства. Ця концепція, розроблена першочергово для розвитку ООН, 

отримала широке визнання й поширення у тому трактуванні, як її визначено у 

Доповідях, зокрема, вона передбачає «захист від хронічних загроз, таких як 

голод, хвороби, репресії, а також захист від несподіваного та негативного 

способу повсякденного життя». Концепція «людської безпеки» базується на 

наступних положеннях: суб’єктом безпеки являється особа, а не держава чи 

організація; компоненти людської безпеки є взаємозалежними; незважаючи на 

те, що інтенсивність загроз змінюється, вони все ж залишаються загрозами для 

всіх; основна увага даної концепції приділяється питанням безпеки та свободи, 

а не більш ширшій концепції розвитку [547; 548]. Превентивний характер 

концепції «людської безпеки» спрямований на сучасні ризики, викликані 

негативними наслідками глобалізації. Характеризуючи концепцію «людської 

безпеки» американський політолог С. Томас підкреслює, що саме побічні 

наслідки глобалізації створюють серйозні проблеми для розвитку, демократії 

та безпеки [545]. 

Організація Об’єднаних Націй наділена великими можливостями як для 

створення норм міжнародного права, так й для його реалізації. З цього приводу 

професор А.Я. Капустін пише: «можна без перебільшення стверджувати, що 

сучасне міжнародне право у значній своїй частині сформувалось під 

безпосереднім впливом ООН. Це сталося завдяки тому, що Організація 

Об’єднаних Націй, на відміну від Ліги Націй, змогла у повній мірі реалізувати 

свою правотворчу функцію, що забезпечила розвиток міжнародного права у 

післявоєнний період по самим різним параметрам» [140, с. 85]. 

Згідно зі Статутом одним із головним завдань ООН являється здійснення 

послідовної систематизації міжнародного права, яка направлена не просто на 

механічне об’єднання норм міжнародного права, що діють у певній сфері 

міжнародних відносин, а таке їх об’єднання, яке дозволило б забезпечити 

єдине міжнародно-правове регулювання певної групи міжнародних відносин. 

Цей процес отримав назву кодифікації міжнародного права, проте слід 

відзначити, що ідея кодифікації міжнародного права була запропонована ще 
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наприкінці XVIII ст. англійським вченим І. Бентамом у його праці «Принципи 

міжнародного права». Ця ідея отримала розвиток у працях інших юристів, 

деякі проекти кодексів були запропоновані Інститутом міжнародного права та 

Асоціацією міжнародного права. Асамблея Ліги Націй прийняла у 1924 р. 

схвалила резолюцію, в якій передбачила створення постійного органу – 

Комітету експертів для прогресивної кодифікації міжнародного права. Проте 

реальний процес кодифікації міжнародного права розпочався лише з 

організаційним утворенням ООН, яка згідно ст. 13 Статуту організує 

дослідження і робить рекомендації з метою «сприяння міжнародному 

співробітництву в політичній сфері й заохочення прогресивного розвитку 

міжнародного права і його кодифікації». Як зазначив іспанський юрист Хосе 

А.П. Рідруэхо, попередній етап розвитку міжнародного права ясно 

продемонстрував, що «кодифікація міжнародного права потребує 

інституційної підтримки» [496, с. 176]. Професор А.Я Капустін з цього 

приводу пише, що «можна сміливо сказати, що за час свого існування 

Організація дійсно і в значній мірі кодифікувала діюче міжнародне право» 

[141, с. 85].  

З метою прогресивного розвитку і кодифікації міжнародного права 

21 листопада 1947 р. була заснована Комісія міжнародного права ООН [285], 

яка підготувала численні проекти документів, більшість з яких були схвалені 

Генеральною Асамблеєю у вигляді міжнародних універсальних конвенцій, що 

кодифікували чи розвивали окремі галузі чи інститути міжнародного права 

(гуманітарне право, морське право, дипломатичне право тощо), а також інших 

правових актів.  

Діяльність Комісії міжнародного права ООН щодо кодифікації й 

розробки проектів конвенцій здійснюється згідно Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів 1969 р. [40]. Так, згідно Резолюції 3067(XXVIII) 

Генеральної Асамблеї в 1973 р. була скликана третя Конференція ООН по 

морському праву, яка завершила свою роботу в 1982 р. прийняттям Конвенції 

ООН по морському праву, що була підготовлена Комісією міжнародного 
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права й названа «конституцією світового океану». З огляду на значущість цієї 

Конвенції, до її розробки був залучений спеціальний міжурядовий орган – 

розширена Комісія по морському дну. Аналогічна процедура застосовувалась 

й в процесі ухвалення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р., яка також має характер кодифікованого документу.  

Роль ООН щодо формування й розвитку транснаціонального 

кримінального права проявляється у здійсненні правотворчої й організаційної 

функцій, які втілюються у діяльності Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки, 

конгресів ООН по попередженню злочинності й кримінальному правосуддю 

та інших структур у процесі формування принципів міжнародного 

кримінального права, ухвалення численних міжнародно-правових актів, 

проведенні ряду міжнародних заходів, направлених на протидію 

транснаціональній злочинності [312, с. 247].  

ООН сформувала систему джерел міжнародного права, яка представляє 

собою цілий комплекс норм різної юридичної сили і направленості. 

Центральне місце серед міжнародно-правових актів ООН, що здійснюють 

вплив на національне кримінальне законодавство, займають антикримінальні 

конвенції, зокрема Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р., Конвенція ООН проти незаконного обігу наркотичних 

засобів і психотропних речовин 1988 р. та інші. Генеральною Асамблеєю 

ухвалено кілька сотень конвенцій, які визнаються основними джерелами 

транснаціонального кримінального права, та які спрямовані на 

співробітництво держав щодо попередження й припинення конкретних 

транснаціональних злочинів. Серед універсальних конвенцій, які нараховують 

багато учасників, можна назвати: Женевську конвенцію по боротьбі з 

підробкою грошових знаків 1929 р., Договір про захист художніх і наукових 

закладів та історичних пам’яток 1935 р.; Женевську конвенцію про відкрите 

море 1958 р.; Конвенцію про попередження і покарання злочинів проти осіб, 

які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 

1973 р.; Конвенцію ООН проти незаконного обігу наркотичних засобів і 
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психотропних речовин 1988 р.; Конвенцію про боротьбу з вербуванням, 

використанням, фінансуванням і навчанням найманців 1989 р., Конвенцію про 

боротьбу з торгівлею людьми і експлуатацією проституції третіми особами 

1950 р., Конвенцію ООН з морського права 1982 р., Конвенцію про боротьбу 

з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 

1988 р., Конвенцію ООН проти корупції 2003 р. тощо.  

У рамках ООН та її спеціалізованих установ напрацьовані різноманітні 

міжнародні угоди, спрямовані на попередження і припинення тероризму в 

передбачених в них сферах і формах, а рівно й на протидію конкретним 

способам здійснення терористичних посягань. Хронологічно першими 

з’явились міжнародні угоди, що передбачають захист від терористичних 

посягань цивільних повітряних сполучень і тих, хто ними користується: 

Конвенція про правопорушення та деякі інші дії, вчинені на борту повітряного 

судна 1963 р., Конвенція про боротьбу із незаконним захопленням повітряних 

суден 1970 р., Конвенція про боротьбу із незаконними актами, спрямованими 

проти безпеки цивільної авіації 1971 р. Пізніше цей перелік був доповнений 

Протоколом про боротьбу з незаконними актами насильства в аеропортах, що 

обслуговують міжнародну цивільну авіацію від 24 лютого 1988 р.  

Безпосередньо проти тероризму спрямовані Резолюція Генеральної 

Асамблеї ООН 40/61 від 9 грудня 1985 р., Декларація про заходи по ліквідації 

міжнародного тероризму 1994 р., Міжнародна конвенцію про боротьбу з 

фінансуванням тероризму 1999 р., Міжнародна конвенція про боротьбу з 

актами ядерного тероризму 2005 р. тощо. Ряд конвенцій спрямовані на захист 

окремих категорій осіб, що стали жертвами терористичних посягань, зокрема 

Конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються 

міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів від 14 грудня 

1973 р., Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників від 17 

грудня 1979 р., Конвенція про безпеку персоналу ООН та пов’язаного з нею 

персоналу від 9 грудня 1994 р. Виокремилась й категорія антитерористичних 

конвенцій, спрямованих на припинення терористичних посягань, що 
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здійснюються із застосуванням специфічних засобів: Конвенція про 

маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення від 1 березня 

1991 р. та Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом від 16 

грудня 1997 р. 

Оскільки документи ООН володіють різною юридичною силою і 

характером (міжнародні договори, рішення Організації, декларації, резолюції 

тощо), їх вплив може мати нормативний й ненормативний характер. 

Нормативні документи ООН мають загальнообов’язковий характер у силу їх 

підписання й ратифікації державами. Однак існує ряд актів, що не мають 

загальнообов’язкової сили для держави, але здійснюють у зв’язку із 

значущістю питань, яких вони стосуються, певний влив на розвиток 

внутрішньодержавного кримінального законодавства. Як зазначає 

О.Г. Кибальник, при рішенні кримінально-правових питань у принципі можна 

використовувати наступні формальні джерела: загальні принципи права, 

принципи міжнародного права, міжнародний звичай, юридичні доктрини. У 

даному випадку слід говорити про ненормативний вплив документів ООН на 

внутрішньодержавне законодавство [149, с. 43]. Принципи і норми 

міжнародного права будуть вважатися джерелами національного 

кримінального права у тому випадку, якщо міжнародно-правовий акт 

встановлює, змінює чи усуває злочинність діяння або іншим чином 

регламентує матеріально-правові питання кримінальної відповідальності. При 

цьому таке міжнародно-правове становище повинно мати не 

рекомендаційний, а загальнообов’язковий характер. У протилежному випадку 

втрачає сенс міжнародне регулювання кримінально-правових відносин як 

таке, так як уявити собі виключно «рекомендаційне» кримінально-правове 

установлення навряд чи можливо [149, с. 43]. Така діяльність органів системи 

ООН у зарубіжній правовій літературі характеризується «квазі-законодавчими 

повноваженнями» [484, с. 36]. 

Міждержавна координація і оптимізація заходів по попередженню 

злочинності стала однією з найважливіших завдань міжнародного 
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співробітництва. У цьому зв’язку особливе значення набуває «превентивне 

міжнародне кримінальне право». Існування і важливість цієї складової 

міжнародного кримінального права підтверджується, серед іншого, 

використанням поняття запобігання (prevention) у назві важливих 

антикримінальних конвенцій, зокрема: Конвенції по запобіганню злочину 

геноциду і покарання за нього 1948 р., Конвенції Ради Європи по запобіганню 

тероризму 2005 р. З урахуванням того, що кримінальним законодавством 

більшість країн відносно злочинів встановлена дія принципу юрисдикції тієї 

чи іншої держави, міжнародне право співробітництво до недавнього часу 

поширювалось переважно на боротьбу лише з певними видами злочинів. З 

прийняттям Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р. ситуація змінилася: із майже універсальною ратифікацією, 

Конвенція являється світовим досягненням, що пропонує співробітництво у 

рамках боротьби з організованою злочинністю всім державам-членам ООН.  

Вагомий внесок у справу розвитку транснаціонального кримінального 

права було здійснено ухваленням 14 грудня 1990 р. Генеральною Асамблеєю 

резолюцій, спрямованих на міжнародне співробітництво у протидії 

міжнародній злочинності. Резолюцією 45/116 ухвалено Типовий договір про 

видачу, Резолюцією 45/117 Типовий договір про взаємну допомогу у сфері 

кримінального правосуддя; Резолюцією 45/123 було запропоновано державам-

членам за запитом надавати у розпорядження Генерального секретаря 

інформацію про положення їх законодавства стосовно «відмивання» коштів, 

виявлення каналів руху, контролювання і конфіскації доходів від злочинної 

діяльності, здійснення контролю за крупномасштабними операціями з 

готівкою та інших заходів, з тим щоб надати інформацію тим державам-

членам, які бажають прийняти чи удосконалити законодавство у цих сферах 

[3; 552]. 

У транснаціональному кримінальному праві з 90-х років минулого 

століття помітне місце займають резолюції Ради Безпеки, які приймаються 

згідно Глави VII Статуту ООН, яка наділяє Раду Безпеки правом приймати 
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резолюції, що мають обов’язковий характер для всіх держав-членів. 

Важливими являються резолюції Ради Безпеки, спрямовані на боротьбу з 

тероризмом, що містять санкції проти приватних осіб і корпорацій і 

покладають на держави зобов’язання загального характеру [26, 457, с. 1044]. 

У Резолюції 1267(1999) від 15 жовтня 1999 р. та Резолюції 1333 (2000) Рада 

Безпеки визначила, що терористична організація «Аль-Каїда» та рух 

«Талібан» мають глобальне значення й вимагають відповідних міжнародних 

заходів [517; 518]. Рада Безпеки постановила, що всі держави «мають 

заморозити кошти та інші фінансові ресурси, включаючи кошти, одержувані 

завдяки використанню майна, що знаходиться у володінні або під прямим чи 

непрямим контролем руху «Талібан» або будь-якого підприємства, що 

знаходиться у володінні або під контролем руху «Талібан», … і мають 

забезпечити, щоб ані ці, ані будь-які інші засоби або фінансові ресурси, не 

надавались їх громадянами або будь-якими особами на їх території для 

використання рухом «Талібан» або будь-яким підприємством, що перебуває у 

володінні або під прямим чи непрямим контролем руху «Талібан» [517]. 

Пізніше Радою Безпеки була прийнята Резолюція 1363 (2001) про заснування 

механізму для спостереження за реалізацією заходів, введених резолюціями 

1267(1999) та 1333(2000) [518]. Резолюція 1373(2001) Ради Безпеки ООН від 

28 вересня 2001 р. [331], ухвалена на 4385-му засіданні, закликала держави-

члени здійснити ряд заходів, спрямованих на укріплення їх правових й 

інституціональних можливостей у боротьбі з тероризмом, у тому числі 

шляхом встановлення кримінальної відповідальності за активне і пасивне 

сприяння вказаному протиправному діянню. Резолюція також закликає 

держави якомога можна скоріше стати учасниками відповідних міжнародних 

документів по боротьбі з транснаціональною злочинністю. 

Міжнародний форум «Злочинність і кримінальне право в епоху 

глобалізації», що скликається в рамках ООН, спочатку проводився у Пекіні 

(перші вісім сесій) під головуванням професора Пекінського політико-

юридичного університету Хэ Бинсуна. Після того як було обрано президентом 
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Форуму відомого індійського фахівця по віктимології і кримінальній 

психології, директора Інституту поведінкових наук Університету імені О.П. 

Джиндала, доктора Санджива П. Сахни (Sahjeev Р. Sahni) наступні сесії 

Форуму були перенесені до Індії. На цих форумах обговорюються важливі 

теми й визначаються заходи протидії злочинності. Зокрема на Шостій сесії 

Міжнародного форуму «Злочинність і кримінальне право в епоху глобалізації» 

(2014) обговорювалась тема «Недоброякісна і фальсифікована продукція і 

медикаменти: злочинність і безпека», висловлювалась стурбованість 

поширеністю і небезпекою злочинів, пов’язаних з виготовленням і збутом 

фальсифікованих і недоброякісних продуктів харчування, напоїв, лікарських 

засобів і медичних виробів, небезпечних для життя і здоров’я споживачів у 

пленарній доповіді Глави форуму знаного китайського вченого Хэ Бинсуна й 

у доповідях представників країн-учасниць і виступах делегатів форуму. В 

Декларації форуму відмічалось, що зазначене явище набуло «глобального 

характеру й вимагає протидії, тобто назрілою являється необхідність 

укладання відповідної міжнародної угоди про криміналізацію незаконного 

обігу фальсифікованих і недоброякісних продуктів харчування, лікарських 

препаратів і медичних виробів, що представляють загрозу життю і здоров’ю 

споживачів»5. На Сьомій сесії (2015) ключовими питаннями стали проблеми, 

пов’язані з теорією і практикою покарання. На Одинадцятій сесії Форуму, що 

відбувся вже в Індії (2017) у Міжнародному університеті імені О.П. Джиндала 

(O.P. Jindal Global University) обговорювалась тема «Перспективи біженців і 

глобальної міграції». 

Підсумовуючи, відзначимо, що Організація Об’єднаних Націй та її 

структури здійснює суттєвий прямий та опосередкований вплив на розвиток 

транснаціонального кримінального права. Всеохоплюючий характер ООН 

обумовлює правотворчу та організаційну роль Організації у розробці й 

ухваленні міжнародно-правових актів, у першу чергу універсальних 
 

5 У наш час зазначене питання врегульовано прийняттям Резолюції 20/6 «Про фальсифіковану 
медичну продукцію», ухваленій на 20-й сесії Комісії з питань боротьби зі злочинністю та 
кримінальної юстиції ООН, в якій міститься програма дій у цій сфері. 
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конвенцій, скликанні конгресів, конференцій та інших форумів, діяльність 

яких спрямована на розвиток міжнародного кримінального права та 

попередження злочинності. Центральноутворююча функція ООН спрямована 

на організацію співробітництва держав щодо протидії міжнародній 

злочинності на інституційній основі, зокрема у рамках сесій Генеральної 

Асамблеї, конгресів ООН з попередження злочинності й кримінальному 

правосуддю, діяльності Комісії міжнародного права, Економічної і Соціальної 

Ради ООН, Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя, 

груп експертів, діяльності Інтерполу, Управління по наркотикам і злочинності 

та інших структур. 

 

6.2. Конгреси ООН з питань попередження та запобігання 

транснаціональній злочинності  

 

Загальносвітове значення мають конгреси Організації Об’єднаних Націй 

по попередженню злочинності і поводженню з правопорушниками, які 

закладають основи для нормотворчої діяльності, здійснюють вплив на 

національну політику, сприяють обміну відповідними знаннями, досвідом та 

їх поширенням. Про значущість конгресів пише С.В. Троіцький: «конгрес 

ООН належить до числа унікальних інститутів й інструментів ООН по 

відшукуванню сучасних способів реагування держав, народів і усієї світової 

спільноти на злочинні діяння в усій їх багатоманітності. Сьогодні це самий 

авторитетний міжнародний орган у сфері боротьби зі злочинністю» [401, 

с. 203-207]. Значення конгресів ООН «для формування правових основ 

міжнародного співробітництва» відзначає й В.О. Романюк [24, с. 207].  

Конгреси ООН по попередженню злочинності і поводженню з 

правопорушниками скликаються відповідно до Резолюції 415(V) Генеральної 

Асамблеї від 1 грудня 1950 р. (п. d), за якою передбачається скликання кожні 

п’ять років міжнародного конгресу у цій сфері [551]. Доповнюють цей 

документ резолюції 46/152 від 18 грудня 1991 р., 56/119 від 19 грудня 2001 р., 
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57/170 від 18 грудня 2002 р., 58/138 від 22 грудня 2003 р. та 59/151 від 20 

грудня 2004 р. Резолюцією Генеральної Асамблеї 56/119 від 19 грудня 2001 р. 

«Функції, періодичність і тривалість конгресів Організації Об’єднаних Націй 

з попередження злочинності і поводженню з правопорушниками» назву цих 

форумів змінено на: «конгреси з питань попередження злочинності й 

кримінальному правосуддю» [556]. 

Конгреси ООН являються значними подіями світового значення, коли в 

рамках одного масштабного форуму збираються різні категорії учасників із 

усіх сфер кримінального права та правосуддя й формують основи 

нормотворчої діяльності держав й стандарти по удосконаленню національних 

правових систем. На конгресах розробляються документи для ефективного 

співробітництва між державами; для проведення практичних досліджень, 

включаючи світові огляди злочинності й аналіз стратегії боротьби з нею; для 

різних заходів по наданню технічної допомоги. Ці форуми здійснюють вплив 

на національну політику і професійну практику шляхом: сприяння обміну 

відповідними знаннями і досвідом та їх поширенням; розробки міжнародних 

рекомендацій; заохочення співробітництва між державами і практичними 

співробітниками з різних секторів й по різним дисциплінам, що мають 

відношення до злочинності; розробки новаторських практичних методів з 

метою удосконалення існуючих систем кримінального правосуддя; пошуку 

рішень для реалізації більш гуманних і ефективних методів попередження 

злочинності й протидії їй. 

Конгреси являються консультативним органом Комісії ООН з 

попередження злочинності й кримінальному правосуддю і розглядаються як 

форум, що сприяє обміну досвідом у сфері права, розробки політики і 

виявлення нових тенденцій і проблем у сфері попередження злочинності й 

кримінального правосуддя між державами, міжнародними організаціями і 

окремими експертами. До компетенції конгресу належать: визначення 

головних напрямків міжнародного співробітництва з попередження 

злочинності у боротьби з нею; розробка програм і рекомендацій по протидії 
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злочинності; сприяння обміну досвідом і координації співробітництва держав 

у рамках ООН у питаннях попередження і поширення злочинності. 

На цих глобальних міжнародних форумах, яких на сьогодні відбулося 

тринадцять, розробляються й пропонуються міжнародній спільноті й органам 

ООН для ухвалення нові стратегії, проекти конвенцій та резолюцій. Як 

зазначає В.В. Голина, «вагомість конгресів ООН обумовлюється їх 

можливістю відносно: а) створення нормативних основ для подальшої 

плідного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю; 

б) кримінологічного прогнозування і планування попереджувальної 

діяльності, спираючись на результати досліджень злочинних проявів, її 

детермінант у багатьох кутах світу; в) аналізу стратегій боротьби зі 

злочинністю та їх практичне використання в діяльності суб’єктів її 

попередження; г) отримання технічної, кадрової, організаційно-управлінської, 

фінансової та іншої допомоги від держав-учасниць конгресів ООН; д) обміну 

і поширення знань, досвіду й кращих досягнень теоретиків і практиків у сфері 

попередження злочинності» [191, с. 11, 26-27]. 

На конгресах ООН розглядались конкретні питання, пов’язані з 

причинами злочинності (Перший конгрес, Швейцарія, 1955); формами 

злочинності серед неповнолітніх (Другий конгрес, Англія, 1960); проблемами 

злочинності у контексті соціальних умов життя суспільства (Третій конгрес, 

Швеція, 1965); вплив технічного прогресу на злочинність, поширення 

терористичної діяльності у зв’язку з актами захоплення літаків, викрадення 

людей з метою отримання незаконних уступок від уряду тощо (Четвертий 

конгрес, Японія, 1970). Безпосередньо до проблем транснаціональної 

злочинності ООН вперше звернулась на П’ятому конгресі (Швейцарія, 1975) 

у зв’язку із значною активізацією транснаціональної злочинності у 70-ті роки 

минулого століття. На цьому Конгресі було визнано, що злочинність у формі 

міжнародного бізнесу представляє собою більш серйозну загрозу, ніж 

традиційні форми злочинних діянь.  

На Шостому конгресі (Каракас, Венесуела, 1980) була розроблена 
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стратегія у сфері злочинності, яка розумілась як комплексна програма, 

направлена на попередження явищ і моделей поведінки, соціально 

неприйнятних, й ухвалена 15 грудня 1980 р. Каракаська декларація, 

підтримана ГА ООН (Резолюція 35/171).  

Шостий конгрес слід вважати поворотним етапом у розвитку цих 

форумів, чому сприяло прийняття Резолюції 32/60 від 8 грудня 1977 р. ГА 

ООН, яка схвалила рекомендацію П’ятого конгресу про перегляд тимчасових 

правил процедури конгресів з метою приведення їх у відповідність з 

процедурними правилами інших аналогічних конференцій ООН [191]. Якщо 

перші конгреси мали характер «наради національних і міжнародних експертів, 

то в цей час вони перетворились в крупномасштабні міжурядові конференції. 

З цього часу конгреси стали повноцінними всесвітніми міжурядовими 

конференціями, в яких беруть участь представники самого високого 

політичного рівня» [371]. На Нараді міністрів по створенню Програми ООН 

(Париж, листопад 1991 р.), був проведений огляд діяльності ООН у сфері 

міжнародної злочинності, результати якого знайшли відображення в 

Декларації принципів та Програмі дій ООН, схваленими Резолюцією ГА ООН 

46/152 від 18 грудня 1991 р. Згідно цієї Резолюції була створена Комісія ООН 

з попередження злочинності й кримінальному правосуддю в якості 

директивного органу ООН у сфері компетенції Програми ООН і підготовчого 

органу конгресів, за рекомендацією якої Економічна і Соціальна Рада 

Резолюцією 32/1993 (додаток) затвердив нові Правила процедури для 

конгресів ООН, в яких з’явилось нове правове становище, структура та 

функції цих форумів. Подальші форуми проводились вже у відповідності до 

цих Правил процедури.  

До того ж, на Шостому конгресі ООН вперше було визнано, що програми 

попередження злочинності повинні базуватися на соціальних, культурних, 

політичних та економічних умовах країн і складати частину процесу 

планування з метою розвитку. Основний висновок Конгресу, викладений у 

Каракасській Декларації: «… успіх систем кримінального правосуддя і 
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стратегій по попередженню злочинності (…) залежить, у першу чергу, від 

прогресу у сфері покращення соціальних умов і підвищення якості життя в 

усьому світі» [191].  

На Сьомому конгресі (Італія, 1985) у Міланському плані дій, що був 

схвалений ГА ООН 29 листопада 1985 р. Резолюцією 40/32 були втілені 

проблемні питання протидії транснаціональній злочинності. Згідно 

Міланського плану дій державам було рекомендовано надавати першочергове 

значення попередженню злочинності й кримінальному правосуддю, активно 

співробітничати на двосторонній та багатосторонній основі, продовжувати й 

удосконалювати дослідження у сфері кримінології, приділяти особливу увагу 

боротьбі з тероризмом, наркобізнесом, організованою злочинністю 

тощо [191]. 

На Восьмому конгресі ООН з попередження злочинності і поводженню з 

правопорушниками (Гавана, Куба, 1990) темою обговорення обрано 

«Міжнародне співробітництво в галузі попередження злочинності і 

кримінального правосуддя в XXI столітті» й були ухвалені Керівні принципи 

ООН для попередження злочинності серед неповнолітніх, запропоновано 

Генеральній асамблеї проекти резолюцій про насилля в сім’ї, попередження 

злочинності у міському середовищі, розробку реєстру покарань за 

транснаціональні злочини (незаконний обіг наркотиків, торгівля зброєю та 

людьми, тероризм, завдання шкоди екосистемам і культурним цінностям, а 

також запропоновано вжити заходи по протидії міжнародному 

тероризму [192, с. 102-140]. У матеріалах Восьмого конгресу ООН 

сформульована одна з характерних рис транснаціональних злочинів: 

«здійснення в широких масштабах шляхом утворення та експлуатації ринків 

незаконних товарів та послуг» [117, с. 86]. 

На цьому форумі вперше була прийнята резолюція, що спонукала 

держави активізувати зусилля у боротьбі з комп’ютерними злочинами. Згідно 

Резолюції 9/1990 держави зобов’язані: а) удосконалити національні закони і 

процедури, спрямовані на протидію злочинам, пов’язаними із використання 
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комп’ютерів, а при відсутності таких забезпечити їх розробку; забезпечити 

вилучення або реституцію незаконно придбаних коштів, отриманих 

злочинним шляхом і пов’язаних із застосуванням комп’ютерів; поліпшення 

превентивних заходів і заходів щодо забезпечення використання комп’ютерів, 

зважаючи на проблеми, пов’язані із забезпеченням захисту особистого життя, 

поваги прав людини та основних свобод і будь-яких механізмів, які регулюють 

використання комп’ютерів; b) поліпшення превентивних заходів і заходів 

щодо забезпечення використання комп’ютерів на підставі проблем, 

пов’язаних із забезпеченням захисту особистого життя, поваги прав людини 

та основних свобод і будь-яких механізмів, які регулюють використання 

комп’ютерів; c) прийняття заходів задля підвищення ступеня усвідомлення 

громадськістю, судами та правоохоронними органами проблеми; d) прийняття 

відповідних заходів з підготовки суддів, посадових осіб та працівників 

установ, які б взяли на себе зобов’язання щодо попередження, розслідування, 

кримінального переслідування та розгляду у судах справ, пов’язаних з 

економічними злочинами та злочинами, пов’язаними із застосуванням 

комп’ютерів; e) співпрацювати із зацікавленими організаціями по етичному 

використанню комп’ютерів; f) прийняття політики щодо жертв злочинів, 

пов’язаних із застосуванням комп’ютерів, яка відповідає Декларації основних 

принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживання владою, включаючи 

реституцію незаконно отриманих засобів і заходів, спрямованих на заохочення 

жертв до повідомлення про такі злочини відповідним властям. 

На Дев’ятому конгресі (Каїр, Єгипет, 1995) увага акцентувалася на 

попередженні злочинів у сфері високих технологій, на необхідності тісної 

співпраці як у загальнопопереджувальній діяльності, так і в кримінально-

процесуальній сфері, оскільки «революція у галузі зв’язку не тільки 

забезпечила можливість миттєвого передання повідомлень про злочини і про 

питання, пов’язані з кримінальним судочинством, але й створила умови, за 

яких певні види злочинів набувають глобального характеру» [192]. За оцінкою 

В.В. Лунеєва, саме з Шостого по Дев’ятий конгреси були особливо 
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продуктивними [228, с. 455], так як на них було ухвалено багато резолюцій і 

прийнято рішень, що стосуються широкого спектру проблем боротьби з 

транснаціональною злочинністю. 

На обговорення Десятого конгресу ООН з попередження злочинності і 

поводженню з правопорушниками, що відбувся в квітні 2000 р. у Віденському 

міжнародному центрі ООН, були винесені питання укріплення законності й 

зміцнення системи кримінального правосуддя, а також міжнародне 

співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю: нові виклики 

XXI ст. На Конгресі була прийнята «Віденська декларація про злочинність і 

правосуддя: відповіді на виклики XXI ст.», проте жодної резолюції не 

ухвалено. У Віденській декларації учасники підтвердили важливість 

міжнародного співробітництва у попередженні транснаціональної 

організованої злочинності і боротьби з нею, зокрема відмітили зростання 

таких злочинів як тероризм, незаконний обіг наркотиків, торгівля людьми, 

незаконне виготовлення і обіг вогнепальної зброї, корупція і відмивання 

коштів, дитяча порнографія, яка вимагає криміналізації у національному 

законодавстві, фінансові злочини, боротьба з якими пов’язана з проблемами 

юрисдикції, а також закликали до завершення розробки Конвенції проти 

транснаціональної організованої злочинності. На Конгресі також 

обговорювалися питання протидії комп’ютерним злочинам, проведений 

семінар-практикум, на якому було відзначено відсутність єдності у світової 

спільноти щодо допустимості транскордонного обшуку і вилучення 

інформації без дозволу держави, в мережах якої знаходиться комп’ютерна 

інформація. Була досягнута широка домовленість про те, що проект конвенції 

проти транснаціональної організованої злочинності вимагає мобілізації 

політичної волі держав й може стати ефективним засобом попередження 

транснаціональної злочинності [193, с. 17-20]. 

Подальший розвиток у цій сфері пов’язаний з Одинадцятим конгресом 

(Бангкок, Таїланд, 2005), на якому пріоритетним завданням для держав було 

визначено напрям ефективної реалізації діючих міжнародних документів 
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проти організованої злочинності, корупції і тероризму. Головна тема Конгресу 

«Взаємодія й заходи у відповідь: стратегічні союзи у сфері попередження і 

кримінального правосуддя» передбачала активізацію: ефективних заходів по 

протидії транснаціональній організовані злочинності; міжнародного 

співробітництва у протидії тероризму та іншій злочинній діяльності у 

контексті діяльності Управління ООН по наркотикам і злочинності; корупція 

її загрози і тенденції у XXI ст.; економічні й фінансові злочини; виклики 

усталеному розвитку та інше. Було відзначено, що у боротьбі з міжнародною 

злочинністю особливого значення набуває міжнародне співробітництво: з 

питань повернення активів, у чому важливе місце належить Управлінню ООН 

по наркотикам і злочинності; протидії таким транснаціональним злочинам як 

торгівля людьми, викрадення і контрабанда культурних цінностей, а також 

незаконний обіг окремих видів флори і фауни, що охороняються, й продукції 

з них; протидії новим формам злочинності (відмивання коштів, викрадення 

людей та кіберзлочинність, незаконна заготівля деревини, незаконний обіг 

небезпечних відходів тощо. 

Враховуючи, що важливим засобом боротьби зі злочинністю являється 

перекриття каналів фінансування, була схвалена робота міжурядової групи 

експертів по підготовці проекту типової двосторонньої угоди про 

розпорядження конфіскованими доходами від злочинів, що охоплюються 

Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р. 

і Конвенцією ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичними і 

психотропними речовинами 1988 р. [191, с. 17-20]. Також прозвучала ідея 

необхідності розробки загальної конвенції про видачу і взаємну правову 

допомогу. 

Важливо, на Одинадцятому конгресі було відмічено, що в умовах 

глобалізації транснаціональної організованої злочинності, практика укладання 

двосторонніх договорів вважається більш-менш застарілою, так як 

організована злочинність припускає незаконну діяльність у двох або декількох 

державах, які не мають один з одним двосторонніх угод про правову допомогу. 
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Нові інструменти міжнародного співробітництва та правової допомоги у 

кримінальних справах мають відкривати можливості для співробітництва між 

більшою кількістю держав. При цьому, слід мати на увазі, що наявність 

багатостороннього договору не перешкоджає укладанню двосторонніх 

договорів між суб’єктами, що можуть конкретизувати ряд положень 

багатостороннього договору та врахувати особливості взаємодії між 

зацікавленими сторонами. 

На черговому Дванадцятому конгресі ООН з попередження злочинності 

й кримінальному правосуддю (Сальвадор, Бразилія, 2010) були запропоновані 

конкретні заходи з питань кримінального переслідування та правосуддя щодо 

незаконного ввезення мігрантів та торгівлю людьми, відмивання грошових 

коштів, сучасними тенденціями у використанні науково-технічних досягнень 

правопорушниками у кіберзлочинності. Учасники Дванадцятого конгресу 

зробили спробу визначити криміналістичну характеристику зазначених 

злочинів: транснаціональний характер; велика суспільна небезпека; 

системний характер угод щодо злочинів незаконної міграції та торгівлі 

людьми, ключовим елементом яких є ролі, виконання яких необхідно для того, 

щоб ця дія була скоєна; застосування незаконних засобів (примус, обман, 

зловживання владою); здійснення злочину з метою експлуатації; отримання 

прибутку від експлуатації жертви злочину; підробка документів, корупційні 

дії тощо. Сальвадорська декларація стала одним із заключних документів 

ООН, спрямованих на міжнародне співробітництво по протидії злочинності в 

умовах глобалізації. 

Темою обговорення на останньому Тринадцятому конгресі ООН із 

попередження злочинності та кримінального правосуддя у 60-ту річницю 

проведення цих форумів (м. Доха, Катар, 2015) стала «Інтеграція питань 

попередження злочинності і кримінального правосуддя у широку повістку дня 

Організації Об’єднаних Націй для розгляду соціальних і економічних викликів 

і сприяння забезпеченню верховенства права на національному і 

міжнародному рівнях і розширенню участі громадськості». На засіданнях 
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Конгресу проаналізовані основні міжнародно-правові акти у сфері 

попередження злочинності й відмічене, що сучасний стан міжнародної 

злочинності характеризується появою і розвитком нових видів 

транснаціональних злочинів. Серед них слід відмітити злочини у сфері 

високих технологій, злочини з використанням персональних даних, корупцію 

у спорті, проведення договірних матчів, а також організацію нелегальних 

тоталізаторів, екологічні злочини, торгівлю людськими органами та 

фальсифікованими медичними препаратами та багато інших. Злочини 

відносно диких видів флори і фауни і лісових ресурсів – це бізнес, що швидко 

розвивається, який приносить злочинним організаціям величезні прибутки 

поряд з торгівлею зброєю, людьми і наркотиками. Тринадцятий конгрес, пише 

Н.А. Зелінська, «знову підтвердив завдання забезпечення верховенства права 

й попередження та протидії злочинності у всіх її формах і проявах на 

національному і міжнародному рівнях; необхідність забезпечення 

ефективності, справедливості, гуманності та підзвітності систем 

кримінального правосуддя, надання доступу до правосуддя для всіх, 

створення ефективних, підзвітних, неупереджених та інклюзивних установ на 

всіх рівнях і забезпечення додержання принципу поваги людської гідності й 

загального дотримання і поваги всіх прав людини та основних 

свобод» [366, с. 6].  

Зміст перелічених конгресів ООН з попередження злочинності й 

кримінальному правосуддю вказує на тенденцію до стійкого розширення їх 

тематики, проблем, що розглядаються державами-учасницями, визначення 

форм транснаціональної злочинності й необхідності ефективного 

співробітництва держав у цій сфері. Як зазначає М.І. Костенко, «результатом 

діяльності Комісії являються концептуальні положення, які виробляються 

конгресами ООН по попередженню злочинності і поводженню з 

правопорушниками» [203, с. 77]. Документи, що ухвалюються на конгресах, 

здебільшого декларації, отримують своє продовження в резолюціях та 

конвенціях ООН, що є природним відбиттям реагування світової спільноти на 
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поступове збільшення криміногенної ситуації у світі в епоху розвитку 

глобалізаційних процесів. Рекомендації конгресів закріплюються у 

резолюціях Генеральної Асамблеї, яка приймає й відкриває для підписання 

міжнародні угоди універсального характеру, що містять норми 

транснаціонального кримінального права й тим самим сприяють нормотворчій 

діяльності ООН. 

 

6.3. Роль Ради Європи у розвитку транснаціонального кримінального 

права 

 

Європейсько-правовий простір розглядається як необхідний елемент 

протидії транснаціональній злочинності у загальносвітовому контексті, у якій 

суттєва роль належить Раді Європи – першій міжурядовій регіональній 

організації, що акумулює загальноєвропейські проблеми. Слід відмітити 

розширення впливу права Ради Європи, як й у цілому європейського права, на 

національні правові системи європейських держав. Прийняття відповідних 

норм як рекомендаційного характеру (резолюції, рекомендації, декларації 

тощо), так й юридично обов’язкових (конвенції, угоди, протоколи), Радою 

Європи спрямовано на гармонізацію законодавств не тільки європейських, а й 

інших держав. Рада Європи, як зазначається в літературі, «стурбована 

розширенням сфер впливу транснаціональної злочинності у світі, у тому числі 

й в Європі, розростанням організованої злочинності й у зв’язку з цими 

явищами труднощами, пов’язаними з роботою правоохоронних органів 

держав. Представляє загрозу правовій стабільності в Європі й проблема 

перевантаження в’язниць, що існує в багатьох державах, що входять в Раду 

Європи» [99, с. 70]. 

Європейський комітет з проблем злочинності (ЄКПЗ), заснований 

Комітетом Міністрів Ради Європи у 1957 р., ініціював розробку численних 

багатосторонніх європейських конвенцій щодо співробітництва держав у 

кримінально-правовій сфері, що сприяло уніфікації існуючих міжнародно-
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правових напрямків та форм протидії транснаціональній злочинності. До 

функцій ЄКПЗ також належить здійснення контролю за виконанням положень 

відповідних конвенцій, резолюцій та рекомендацій Ради Європи, у зв’язку з 

чим створений спеціальний комітет експертів. 

Співробітництво держав-членів Ради Європи у кримінальній сфері 

почалось з часів створення цієї Організації й набуло нового витку у зв’язку із 

безпрецедентним поширенням транснаціональної організованої злочинності 

наприкінці XX – початку XXI ст. й протидії їй. Ще у 50-х роках минулого 

століття були укладені конвенції про видачу правопорушників (1957), про 

взаємодопомогу у кримінальних справах (1959), а згодом й про міжнародну 

дійсність кримінальних вироків (1970), про передачу провадження у 

кримінальних справах від (1972), про боротьбу з тероризмом (1977) та ін. 

Договори Ради Європи зазвичай укладаються про співпрацю у тій чи іншій 

сфері кримінально-правових відносин та мають статус міжнародного 

договору, що відповідає вимогам Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів від 23 травня 1969 р. [40]. 

Як відзначає дослідник договорів Ради Європи у кримінально-правовій 

сфері та їх імплементації в Україні С.В. Войченко, «Рада Європи має не 

менший досвід, ніж ООН, у боротьбі зі злочинністю, але поступається 

масштабам поширення юрисдикції та політичним впливом, оскільки не має на 

меті врегулювання міждержавних, національних конфліктів, у тому числі 

боротьбу з агресією та розповсюдженням ядерної, хімічної, біологічної зброї», 

чим мають займатися держави та інші міжнародні організації, наприклад Рада 

Безпеки ООН [42, с. 62]. С.В. Войченко зазначає, що в деяких державах не 

допускається пряме застосування у суді ратифікованих міжнародних 

договорів (Угорщина). Ще складніша система імплементації договорів РЄ у 

державах Північної Європи, в яких необхідна згода парламенту на те, щоб 

виконавча влада могла заявити про те, що держава бере на себе міжнародні 

зобов’язання. Але цього не достатньо для включення договору до 

національного права, – потрібен спеціальний законодавчий акт. Однак у 
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багатьох європейських державах договори Ради Європи автоматично 

включаються до внутрішнього права (Бельгія, Люксембург, Португалія, 

Франція, Хорватія) [42, с. 28-30]. 

Договори (конвенції) Ради Європи у сфері протидії транснаціональній 

злочинності являють собою міжнародні багатосторонні угоди держав-членів, 

до яких можуть приєднатися держави-нечлени (наприклад до Європейської 

конвенції про видачу правопорушників 1957 р. приєднався Ізраїль, до 

Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 р. приєдналися Австралія, 

Венесуела, США, Японія та ін.), укладені на принципах міжнародного права, 

й містять норми спрямовані на захист прав і свобод людини під час 

правосуддя, кримінального розгляду, судочинства, гуманного покарання та 

поводження із ув’язненою чи засудженою особою під час відбування 

покарання. Велика увага приділяється у конвенціях криміналізації та 

попередженню транснаціональних злочинів, взаємодії правоохоронних 

органів у питаннях міжнародного співробітництва та наданню правової 

допомоги.  

Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. 

[89], Додатковий протокол від 15 жовтня 1975 р., Другий додатковий протокол 

від 17 березня 1978 р., Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 

1983 р. [184], Додатковий протокол до неї від 18 грудня 1997 р. складають 

групу конвенцій про видачу правопорушників. Європейська конвенція про 

видачу правопорушників 1957 р. зобов’язала сторони видавати одна одній всіх 

осіб, які переслідуються компетентними органами запитуючої держави за 

вчинення правопорушення або які розшукуються зазначеними органами з 

метою виконання вироку або постанови про утримання під вартою (ст. 1). 

Видача правопорушників здійснюється у зв'язку із правопорушеннями, які 

караються за законами запитуючої держави та запитуваної держав 

позбавленням волі або згідно з постановою про утримання під вартою на 

максимальний термін не менше одного року чи більш суворим покаранням. 

Якщо особа визнається винною і вирок про ув'язнення або постанова про 
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утримання під вартою проголошується на території запитуючої держави, 

термін призначеного покарання має складати не менше чотирьох місяців 

(ст. 2). Застереження щодо видачі існує, якщо злочин має політичний характер 

чи інші ознаки дискримінаційного характеру (ст. 3). У Конвенції 

проголошуються такі основоположні принципи міжнародного кримінального 

права як принцип невидачі власних громадян (ст. 6), особа не може бути 

притягнута до юридичної відповідальності двічі за одне й те саме 

правопорушення (Non Bis In Idem, ст. 9).  

Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 р. визначає загальні 

принципи широкого співробітництва держав стосовно передачі засуджених 

осіб для відбування призначеного їй покарання. Здійснюється така передача за 

згодою засудженої особи; із запитом про передачу засудженої особи може 

звертатися як держава винесення вироку, так й держава його виконання (ст. 2). 

Умови передачі засудженої особи визначені у ст. 3 Конвенції: a) якщо ця особа 

є громадянином держави виконання вироку; б) якщо рішення є остаточним; 

в) якщо на час отримання запиту про передачу засуджена особа має відбувати 

покарання впродовж якнайменш шести місяців або якщо їй винесено вирок до 

ув'язнення на невизначений строк (з цього правила можуть бути винятки); 

г) якщо на передачу згодна засуджена особа або, коли з врахуванням її віку 

або фізичного чи психічного стану одна із двох держав вважає це за необхідне, 

– законний представник засудженої особи; д) якщо дія або бездіяльність, на 

підставі якої було винесено вирок, є кримінальним злочином згідно із 

законодавством держави виконання вироку або була б кримінальним 

злочином у разі вчинення на її території; е) якщо держава винесення вироку і 

держава виконання вироку згодні на передачу засудженої особи. 

Складовою частиною договірно-правового механізму співробітництва 

держав-членів Ради Європи у сфері протидії злочинності являється інститут 

передачі кримінального переслідування. Європейська конвенція про передачу 

провадження у кримінальних справах від 15 травня 1972 р. [92] була ухвалена 

з нагоди 50-ї сесії Комітету Міністрів РЄ, вступила в силу 30 березня 1978 р. 
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й покликана усунути багатосторонню проблему держав – колізії компетенції 

по веденню судочинства у кримінальних справах – шляхом утвердження 

механізмів визнання рішень іноземних судів та їх виконання. Конвенція 

передбачала ряд норм по забезпеченню організації судочинства по 

кримінальним справам на міжнародному рівні, умов виконання та 

невиконання запитів, регулювання питань, що виникають у зв’язку із різним 

устроєм судочинства й визначала компетенцію держав-учасниць, 

регламентацію умов передачі провадження по кримінальним справам а також 

підстави для запиту про таку передачу. 

Одним з найтяжчих транснаціональних злочинів визнається тероризм, на 

протидію якому спрямовані наступні документи Ради Європи: Європейська 

конвенція про боротьбу з тероризмом від 27 січня 1977 р. [87], Протокол до 

неї від 15 травня 2003 р., Конвенція про запобігання тероризму 16 травня 

2005 р. [189] та інші. Слід визнати, що тероризм являється складним злочином, 

що містить як загальнокримінальні так й політичні компоненти, що аж ніяк не 

може бути підставою для пом’якшення злочинності й відмови у видачі особи, 

що підозрюється у вчиненні такого злочину. Як зазначає Н.А. Зелінська, «слід 

визнати, що акти тероризму – це переважно політично мотивовані злочини» 

[122, с. 162], тому створюючи договірно-правову базу міжнародного 

співробітництва у протидії тероризму необхідно прагнути до деполітизації 

розуміння сучасного тероризму. 

Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом, ратифікована 

Законом України 17 січня 2002 р., набула чинності 14 червня 2002 р., 

спрямована на регулювання й вжиття ефективних заходів для забезпечення 

того, щоб злочинці, які вчинили терористичні акти, не уникнули 

переслідування й покарання. Матеріально-правові норми ст. 1 Конвенції 

визначають перелік злочинів терористичного характеру, на протидію яким 

вони спрямовані. До таких злочинів належать a) злочин, що підпадає під дію 

положень Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних 

суден, підписаній в Гаазі 16 грудня 1970 р.; б) злочин, що підпадає під дію 
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положень Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки цивільної авіації (Монреальська конвенція від 23 вересня 1971 р.; 

в) тяжкий злочин, пов'язаний з посяганням на життя, фізичну недоторканність 

або свободу осіб, які перебувають під міжнародним захистом, включаючи 

дипломатичних агентів; г) злочин, пов'язаний з викраданням людей, 

захопленням заручників або тяжким незаконним затриманням; д) злочин з 

використанням бомб, гранат, ракет, автоматичної вогнепальної зброї або 

вибухових листів чи посилок, якщо це призводить до загрози особам; е) замах 

на вчинення будь-якого з вищенаведених злочинів. Конвенція також регулює 

питання видачі правопорушників, юрисдикцію держав, що не виключає 

жодного виду кримінальної юрисдикції, здійснюваної відповідно до 

національного закону (ст. 6). Норми Конвенції зобов’язують запитуючу 

державу при відмові видати правопорушника передати справу без будь-яких 

винятків і неправомірних затримок на розгляд своїх компетентних органів з 

метою здійснення переслідування. Ці органи виносять свої рішення таким же 

чином, як і в разі вчинення будь-якого тяжкого злочину відповідно до законів 

такої держави (ст. 7). Окремі положення Конвенції стосуються взаємної 

правової допомоги держав у справах про кримінальне переслідування осіб, що 

вчинили терористичні злочини; відмова можлива у випадку політичного 

характеру злочину, або злочину, пов’язаного з політичним злочином, або 

злочину, вчиненого з політичних мотивів; також відмова можлива з питань 

расової, релігійної чи іншої дискримінації (ст. 8). Додатковим протоколом від 

15 жовтня 1975 р. [74] до Конвенції про видачу 1957 р. зроблено перші кроки 

до деполітизації міжнародних злочинів, зокрема не вважаються політичними: 

а) злочини проти людства, зазначені у Конвенції ООН про попередження 

злочину геноциду і покарання за нього від 9 грудня 1948 р.; 

б) правопорушення, визначені у Женевських конвенціях 1949 р.; в) будь-які 

аналогічні порушення законів війни, що діють на час набрання цим 

Протоколом чинності, та існуючих на цей час звичаїв війни, які не передбачені 

у вищезазначених положеннях Женевських конвенцій. 
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Протоколом до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом від 15 

травня 2003 р. були внесені зміни, що стосуються переліку терористичних 

злочинів, наведеному у ст. 1 Конвенції, тобто його розширення. Зокрема 

терористичними актами були визнані правопорушення, зафіксовані у 

Протоколі про боротьбу із незаконними актами насильства в аеропортах, що 

обслуговують міжнародну цивільну авіацію 1988 р. Положення нової 

редакції ст. 1 Європейської конвенції були поширені на співучасників, 

організаторів, а також осіб, що здійснили замах на терористичний злочин.  

Згідно Протоколу (ст. 4) були внесені важливі зміни до ст. 5 Європейської 

конвенції, у якій відтепер визначалось: «ніщо в цій Конвенції не тлумачиться 

як таке, що зобов'язує запитувану державу видати правопорушника, якщо 

існує ризик, що до особи, якої стосується прохання про видачу, буде 

застосовано покарання у вигляді смертної кари або у випадках, коли 

законодавство запитуваної держави не передбачає довічного ув'язнення, – 

засудження до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення, 

за винятком випадків, коли згідно із застосовуваними договорами про видачу 

правопорушників запитувана держава зобов'язана видати правопорушника, 

якщо запитуюча держава надасть гарантію, яку запитувана держава вважатиме 

достатньою, що смертну кару не буде призначено, або, у разі її призначення, її 

не буде виконано, або що відповідній особі не буде призначено довічного 

ув'язнення без можливості дострокового звільнення». 

У Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 р. 

(ратифікована Законом України 31 липня 2006 р., набула чинності 1 червня 

2007 р.), дається більш розширений перелік терористичних злочинів 

порівняно з попередньою Конвенцією, викладених й визначених в одному із 

міжнародних договорів, наведених у Додатку.  

Зазначимо, що у конвенціях не розкривається зміст поняття 

«терористичний злочин», розуміючи під ним будь-який злочин, що підпадає 

під дію договорів (конвенцій). Як відмічає Ханс-Пітер Гассер, тероризм – це 

соціальне явище, «надто складне, щоб підлягати простому й практичному 
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визначенню» [50, с. 2]. Тому Конвенція 2005 р., як й інші міжнародно-правові 

акти стосовно протидії тероризму, дають визначення тероризму традиційним 

підходом – шляхом перерахування конкретних видів злочинних актів. 

У Конвенції 2005 р. разом з тим безпосередньо розкриваються такі 

поняття як «публічне підбурювання до здійснення терористичного злочину» 

(ст. 5), «залучення до тероризму» (ст. 6), і «навчання тероризму (ст. 7). У ст. 8 

«Відповідальність безвідносно до фактичного вчинення терористичного 

злочину» визначено, якщо діяння вважається одним із злочинів, викладених 

у ст. 5-7 цієї Конвенції, немає необхідності у фактичному вчиненні 

терористичного злочину. Супутніми злочинами визнані у Конвенції 

співучасть, організація інших осіб або надання їм інструкцій для вчинення 

одного із злочинів, викладених у статтях 5-7, сприяння у вчиненні одного чи 

більш ніж одного зі злочинів, викладених у ст. 5-7, групою осіб, які діють зі 

спільною метою (ст. 9).  

Новітній характер носить новела Конвенції щодо відповідальності 

юридичних осіб (ст. 10), яка визнається поряд з індивідуальною 

відповідальністю фізичних осіб у вчиненні терористичних злочинів. 

Відповідальність юридичних осіб може бути кримінальною, цивільною або 

адміністративною й не повинна завдавати шкоди кримінальній 

відповідальності фізичних осіб, які вчинили злочини. Юридичні особи, які 

вважаються відповідальними згідно ст. 10, підлягають ефективним, 

пропорційним і таким, що відраджують, кримінальним або некримінальним 

санкціям, зокрема грошовим. Щодо санкцій як при відповідальності 

юридичних осіб так й фізичних вона накладається згідно внутрішнього 

законодавства. Кожна держава повинна приймати заходи для криміналізації у 

своєму внутрішньому праві зазначених діянь, у випадку їх вчинення незаконно 

і навмисно.  

Таким чином, загальноєвропейське законодавство щодо протидії 

тероризму містить необхідні інструменти для ефективного застосування. 

Останнє, проте, є можливим тільки при умові конвергенції національних 
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правових систем держав, що визнали/підписали/ратифікували дане 

законодавство.  

Рада Європи вживає ряд заходів, спрямованих на протидію економічній 

злочинності та фінансовим зловживанням у країнах Європи. З цією метою у 

рамках Ради Європи була ухвалена Конвенція про відмивання, пошук, арешт 

та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом від 8 листопада 1990 р. 

[175], яка вступила в силу 1 вересня 1993 р. й була ратифікована Законом 

України від 17 грудня 1997 р. (набула чинності 1 травня 1998 р.). Конвенція 

відкрита для підписання державами, навіть якщо вони не є членами Ради 

Європи, що надає документу міжнародно-правового статусу, значення якого 

виходить за межі Європи. Метою ухвалення цієї Конвенції було спрощення 

міжнародного співробітництва у сфері надання допомоги у проведенні 

розслідування, пошуку, вилучення і конфіскації доходів, отриманих у 

результаті здійснення різних видів злочинної діяльності, особливо незаконної 

торгівлі наркотиками, зброєю, тероризму, торгівлі дітьми та жінками. 

Конвенція зобов’язує держави-учасниці криміналізувати злочини, пов'язані з 

відмиванням доходів (ст. 6). 

Згідно ст. 6 п. 2 пп. а для цілей криміналізації чи застосування Конвенції 

по іншим підставам не має значення, чи підпадає основне правопорушення під 

кримінальну юрисдикцію держави. Таким чином, відмивання визнається 

злочином по законодавству тієї держави, де вчинялися дії, зазначені у ст. 6 п. 

1, незалежно від того, де було здійснено основне правопорушення. 

На удосконалення міжнародно-правового механізму протидії злочину 

відмивання грошей і фінансуванню тероризму спрямована Конвенція Ради 

Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом та щодо фінансування тероризму від 16 травня 2005 р. 

[188], ратифікована Законом України 17 листопада 2010 р., набула чинності 

1 січня 2011 р.  

На сьогодні Радою Європи створена досить потужна нормативна база, що 

дозволяє протидіяти тероризму й вести активну превентивну діяльність. Вчені 
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звертають увагу на те, що «близько півтора десятків універсальних 

міжнародно-правових документів містять механізми, спрямовані на сприяння 

діяльності держав, міжнародних організацій та інших суб’єктів міжнародного 

права у боротьбі з таким загрозливим з огляду на його поширення соціальним 

явищем» [389, с. 35-36]. 

Стосовно корупції Рада Європи ухвалила спеціальну Програму дій проти 

корупції у відповідності з рекомендаціями Х конференції міністрів юстиції 

європейських держав (Валетта, 1994), виконання якої дозволило створити 

правову базу співробітництва держав-членів по різним напрямкам: цивільно-

правовий, кримінально-правовий, адміністративно-правовий. З цією метою у 

рамках Програми дій проти корупції були розроблені дві конвенції: Конвенція 

про кримінальну відповідальність за корупцію, Цивільно-правову конвенцію 

проти корупції, а також Рекомендації, що містять кодекс поведінки для 

посадових осіб. 

Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, ухвалена Радою 

Європи 27 січня 1999 р. [205], ратифікована Законом України 18 жовтня 

2006 р. й набрала чинності 1 березня 2010 р., згодом була доповнена 

Додатковим протоколом від 15 травня 2003 р. [76]. 

Конвенція передбачає вжиття заходів на національному рівні у разі: дачі 

чи отримання хабаря національним державним посадовим особам, членам 

представницьких органів (ст. 2, 3, 4); хабарництва іноземними державними 

посадовими особами та членами іноземних представницьких органів (ст. 5, 6); 

дачі та отримання хабаря у приватному секторі (ст. 7, 8); хабарництва 

посадових осіб міжнародних організацій та суддів й посадових осіб 

міжнародних судів (ст. 9, 10, 11). Вимагають криміналізації не тільки зазначені 

злочини, а й посередництво у таких злочинних діяннях, співучасть, а також 

відмивання доходів, отриманих від правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

Учасники Конвенції зобов’язуються кваліфікувати в якості кримінальних 

злочинів відмивання доходів від злочинів, пов’язаних з корупцією (ст. 13), а 

також правопорушення стосовно операцій з рахунками (ст. 14). Конвенція 
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зобов’язує держави-учасниці запровадити суворі санкції у вигляді 

позбавлення волі з подальшою можливістю видачі правопорушника (ст. 19). 

Додатковий протокол до Кримінальної Конвенції про корупцію від 15 

травня 2003 р. містить стандарти криміналізації активного підкупу 

національних третейських суддів (арбітрів); пасивного підкупу національних 

третейських суддів (арбітрів); підкупу іноземних третейських суддів 

(арбітрів); підкупу національних присяжних засідателів; підкупу іноземних 

присяжних засідателів (ст. 2-6).  

Проблема торгівлі людьми являється складовою частиною загальної 

проблеми транснаціональної організованої злочинності, яка перетворилась у 

сильну деструктивну силу. Торгівля людьми, особливо жінками й дітьми, що 

являється сучасною формою рабства, поширена в усьому світі, масштаби якої 

оцінити неможливо з огляду на прихований характер цієї злочинності, й 

представляє собою надзвичайно прибутковий злочинний «бізнес». Як 

відзначає О.В. Святун, «серед перших Радою Європи було розроблено 

міжнародно-правові норми, що стосуються заборони торгівлі дітьми та 

дитячої порнографії» [364, с. 87]. На захист прав дітей була спрямована 

прийнята у 1987 р. Рекомендація ПАРЄ 1065(1987) щодо торгівлі дітьми та 

інших форм експлуатації дітей. Згодом Комітет Міністрів РЄ підготував й 

прийняв 9 вересня 1991 р. Рекомендацію № R (91) щодо сексуальної 

експлуатації, порнографії та проституції, а також торгівлі дітьми та молодими 

особами. Були ухвалені й інші документи. Важливим документом у напрямку 

протидії цьому злочину стала Конвенція Ради Європи про заходи щодо 

протидії торгівлі людьми від 16 травня 2005 р. [190], ратифікована Законом 

України 21 вересня 2010 р., набула чинності 1 березня 2011 р. Конвенція, до 

якої можуть приєднатися й держави-нечлени РЄ, спрямована на розвиток 

досягнень ООН у цій сфері на європейському рівні та забезпечення належного 

балансу між правами людини і кримінальним переслідуванням осіб, 

причетних до торгівлі людьми. У Конвенції дається визначення поняття 

«торгівля людьми» (ст. 4); передбачено, що сфера застосування Конвенції 
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поширюється на всі форми торгівлі людьми (ст. 2); передбачені заходи щодо 

запобігання торгівлі людьми (ст. 5), криміналізацію злочинів у цій сфері 

(ст. 18) та інше.  

Адекватне реагування Ради Європи на кіберзлочинність розпочалось вже 

у 1976 р. на конференції по економічним злочинам. У 1989 р. Європейський 

комітет по проблемам злочинності схвалив Доповідь експертів по 

комп’ютерним злочинам, в якому значна увага була приділена проблемам 

удосконалення матеріального кримінального права, пов’язаним з новими 

формами злочинності. У тому ж році Комітет Міністрів прийняв 

Рекомендацію № 89, визнавши важливість гармонізації кримінального 

законодавства і практики у сфері протидії комп’ютерній злочинності. Згодом 

у 1995 р. розпочалась послідовна діяльність по розробці відповідної конвенції, 

з цією метою було сформовано Комітет експертів з питань злочинності у 

кіберпросторі, який визначив склади злочинів у цій сфері та підготував звід 

юридичних зобов’язань щодо таких злочинів. Проект конвенції про 

кіберзлочинність був поданий Європейському комітету з проблем 

злочинності, а згодом переданий на утвердження Комітету Міністрів РЄ. На 

квітневій сесії 2001 р. Парламентська Асамблея Ради Європи також схвалила 

проект Конвенції й 23 листопада вона була відкрита для підписання 

державами. 

Конвенція про кіберзлочинність, ухвалена Радою Європи 23 листопада 

2001 р. [180] та Додатковий протокол до неї, який стосується криміналізації 

дій расистського та ксенофобського характеру, вчинені через комп’ютерні 

системи, від 28 січня 2003 р. [75] були ратифіковані Законом України 

7 вересня 2005 р.. Конвенція зобов’язує держави, що являються її сторонами, 

гармонізувати національні закони стосовно певних злочинів. У частині I 

Конвенції («Матеріальне кримінальне право») виділено чотири види 

комп’ютерних злочинів: 1) злочини проти конфіденційності, цілісності та 

доступності комп’ютерних даних і систем; 2) правопорушення, пов’язані з 

використанням комп’ютерних засобів; 3) правопорушення, пов’язані із 
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змістом даних; 4) правопорушення, пов’язані з порушенням авторського права 

і суміжних прав, а також додаткові види відповідальності і санкції. 

П. Андрушко та Н. Розенфельд звертають увагу на те, що «переважна 

більшість норм Конвенції та Додаткового протоколу містить визначення 

предмета певних злочинів, який при кваліфікації виступає фактично на перше 

місце, у разі вказівки на нього у тексті диспозиції відповідної статті» [3, с. 65]. 

Предметом цих злочинів являються: ціла комп’ютерна система або її система 

(ст. 2), комп’ютерні дані, які не призначені для публічного користування 

(ст. 3), комп’ютерна інформація (ст. 4), пристрої, у тому числі комп’ютерні 

програми та паролі (ст. 6) та інше. 

Щодо захисту культурної спадщини та навколишнього середовища через 

кримінальне право Рада Європи ухвалила наступні конвенції: Європейська 

конвенція про правопорушення, які пов’язані з культурною власністю від 23 

червня 1985 р. [93], Конвенція про захист довкілля засобами кримінального 

законодавства від 4 листопада 1998 р. [179]. У рамках Ради Європи була 

прийнята Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини 

(переглянута) від 16 січня 1992 р. [91], замість аналогічної Європейської 

конвенції, підписаної у Лондоні 6 травня 1969 р. Ратифікація Європейської 

конвенції про охорону археологічної спадщини відбулась 10 грудня 2003 р. 

Законом України 1369-IV (набула чинності 27 серпня 2004 р.). Норми цієї 

Конвенції передбачають співробітництво держав-членів у сфері запобігання 

нелегальному обігу об'єктів археологічної спадщини та нелегальним 

розкопкам (ст. 10). 

Питання співробітництва держав у сфері кримінально-правових відносин 

регулюються багатьма актами Ради Європи, деякі з них приймаються 

цілеспрямовано, зокрема Європейська конвенція про взаємну допомогу у 

кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. [88] та Додатковий протокол від 

17 березня 1978 р., а також Другий додатковий протокол від 8 листопада 

2001 р.  

На забезпечення взаємної правової допомоги держав-учасниць щодо 
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припинення незаконного обігу вогнепальної зброї та виявлення вогнепальної 

зброї, що переміщується з території однієї держави на територію іншої, 

спрямована Європейська конвенція про контроль за придбанням та 

зберіганням вогнепальної зброї приватними особами від 28 червня 1978 р. [90], 

вступила в силу 1 липня 1982 р. Ця Конвенція передбачає певні правила, але 

не матеріальні склади злочинів, а також у ній визначаються механізми 

взаємної допомоги правоохоронних органів, обміну інформацією й 

сповіщення про факти нелегального переміщення вогнепальної зброї через 

кордони, система міжнародного контролю, список категорій зброї та 

боєприпасів, до яких застосовується дана Конвенція. 

Для пенітенціарних систем західноєвропейських держав певну проблему 

представляють ув’язнені-іноземці, доля яких у деяких країнах перевищує 20% 

(Бельгія, Греція, Кіпр, Люксембург, Нідерланди, Франція, Швейцарія і 

Швеція) [99, с. 68]. З метою вирішення цієї проблеми у рамках Ради Європи 

була ухвалена Конвенція про передачу засуджених осіб 1983 р., в якій 

передбачена спрощена процедура передачі засудженої з держави засудження 

до держави, вихідцем якої він являється. Ініціатива у питанні передачі такої 

особи за її згодою може бути проявлена обома державами. 

Інституційними органами Ради Європи прийнято більше 150 актів 

рекомендаційного характеру, що мають безпосереднє відношення до 

правоохоронної діяльності. До їх числа належать ряд резолюцій Комітету 

Міністрів РЄ стосовно питань покарання, пробації та інших альтернативних 

позбавленню волі заходів (1965); кримінально-правової відповідальності за 

зловживання наркотиками (1973); ролі кримінального права в охороні 

навколишнього середовища (1979); участі громадськості в кримінальній 

політиці (1983); становища потерпілого у кримінальному праві та процесі 

(1985); спрощення кримінального правосуддя (1987); злочинності, пов’язаній 

з комп’ютерами (1989); сексуальній експлуатації, порнографії і проституції 

дітей та підлітків, а також торгівля ними (1991). Такі акти були прийняті й 

відносно кримінально-процесуального законодавства, пов’язаного з 
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інформаційними технологіями (1995). 

Підсумовуючи зазначимо, що роль Ради Європи як міжурядової 

регіональної організації, що акумулює загальноєвропейські проблеми, у 

протидії транснаціональній злочинності надзвичайно велика. По-перше, 

система права Ради Європи має суттєвий вплив на національні правові системи 

європейських держав й шляхом прийняття відповідних норм як юридично 

обов’язкового (конвенції, угоди, протоколи) так й рекомендаційного 

характеру (резолюції, рекомендації, декларації), сприяє гармонізації 

законодавств не тільки європейських, а й інших держав. По-друге, у рамках 

цієї Організації створена значна нормативна база у регулюванні відносин 

транснаціонального характеру, зокрема ухвалені численні антикримінальні 

конвенції, спрямовані на протидію конкретним транснаціональним злочинам, 

у першу чергу тероризму. Договірно-правовий механізм системи права Ради 

Європи передбачає: співробітництво держав й взаємну правову допомогу у 

справах про кримінальне переслідування осіб, що вчинили терористичні 

злочини, незаконну торгівлю наркотичними речовинами й зброєю, торгівлю 

дітьми та жінками, кіберзлочини, відмивання доходів, отриманих незаконним 

шляхом, тощо; видачу правопорушників й передачу засуджених осіб; 

криміналізацію злочинів й передачу кримінального переслідування; 

спрощення міжнародного співробітництва у сфері надання допомоги у 

проведенні розслідування, пошуку, вилучення і конфіскації доходів, 

отриманих у результаті здійснення різних видів злочинної діяльності. 

 

6.4. Інтерпол, Європол та інші міжнародні органи з питань 

співробітництва у протидії транснаціональній злочинності та формуванні 

транснаціонального кримінального права 

 

Формування й розвиток транснаціонального кримінального права 

здійснюється як на основі міжнародних конвенцій та інших джерел, так і в 

рамках складного інституційного механізму. Відлік історії міжнародних 
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організацій починається від утворення Центральної комісії по навігації по 

Рейну, заснованої у результаті угоди між Німеччиною і Францією у 1804 р. й 

офіційно підтвердженої Віденським конгресом 9 червня 1815 р. Поступово 

склались основні риси міжнародних організацій: юридична природа, 

постійний характер діяльності, структура і принципи діяльності; виникла 

потреба у заснуванні постійних міжнародних структур, які діючи автономно, 

за згодою держав-засновниць, взяли б на себе функцію управління певними 

сферами багатосторонніх міждержавних відносин в спільних інтересах 

створених їх держав. У результаті з’явились Міжнародний союз для виміру 

землі (1864), Всесвітній телеграфний союз (1865), Всесвітній поштовий союз 

(1874), Міжнародне бюро мір і ваги (1875), Міжнародний союз для охорони 

літературної і художньо власності (1886), Міжнародний союз міжнародного 

транспорту (1890) тощо. Держави-засновниці перших постійних міжнародних 

міжурядових організацій довірили їм функції нагляду за встановленим ними 

міжнародним правопорядком на транспорті, в торгівлі, зв’язку та інших 

сферах їх міжнародного спілкування. 

На глобальному рівні система багатостороннього співробітництва у 

протидії транснаціональній злочинності функціонує під егідою ООН та її 

спеціалізованих установ, перш за все Міжнародної морської організації (ІМО), 

Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), Міжнародної організації з 

міграції (МОМ), Міжнародної агенції по атомній енергетиці (МАГАТЕ) та 

інших. Головним органом з питань протидії злочинності у структурі ООН 

являється Управління по наркотикам і злочинності (УНЗ ООН), яке очолює 

міжнародне співробітництво по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, 

організованою злочинністю та міжнародним тероризмом. Існують також 

міжнародні інституційні структури, у рамках яких держави здійснюють 

співробітництво у сфері протидії транснаціональній злочинності, та які не 

входять до системи ООН, проте проводять в життя її ідеологію. В їх числі 

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол), діяльність якої 

спрямована на протидію злочинності у цілому; Група розробки фінансових 
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заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), яка спеціалізується на 

протидії конкретному злочину транснаціонального характеру, та інші.  

У наш час в рамках Євросоюзу сформовано ряд органів з різними 

функціями й компетенцією, діяльність яких спрямована на протидію 

транснаціональній організованій злочинності. Ефективно діють: Європол; 

Європейське управління співпраці судових органів (Євроюст); Європейське 

управління у справах боротьби з шахрайством; у структурі Генерального 

Секретаріату ЄС існує Відділ по проблемам юридичного співробітництва по 

цивільним і кримінальним справам, який у кримінально-правовій сфері 

розглядає питання екстрадиції, запитів про правову допомогу, конфіскації 

майна, прослуховування телефонних переговорів, захист свідків тощо; служби 

державної безпеки країн-учасниць ЄС тісно взаємодіють в рамках таких 

спеціалізованих органів співробітництва, як Віденський клуб (боротьба з 

міжнародним тероризмом), Бернський клуб (боротьба із злочинами проти 

держави) й Берлінський клуб (боротьба з економічним шпигунством), у 

засіданнях яких беруть участь міністри внутрішніх справ Австрії та 

Швейцарії. Ці організації пов’язані між собою міжнародними договорами, 

передбачають різні форми співробітництва: від участі в якості спостерігача на 

засіданнях пленарних органів до обміну інформацією. Причому в ряді 

випадків порядок співробітництва, його окремі аспекти визначаються як у 

міжнародному договорі, так і в актах самої організації. Інтерпол та Європол 

спеціально створені для вирішення завдань протидії міжнародній злочинності 

й деякими вченими розглядаються як виконавчі структури: їх нормотворчість 

обмежується локальними чи конкретизованими актами. 

Зазначені структури вирішують самі різноманітні завдання: від розробки 

проектів міжнародних договорів до здійснення конкретних заходів. У межах 

міжнародних міжурядових організацій і органів, передусім ООН і Ради 

Європи, розроблені й прийняті конвенції, угоди, керівні принципи і 

рекомендації з основних напрямків боротьби з тероризмом на суші, на морі і в 

повітрі, а також наркобізнесом, корупцією, торгівлею людьми, 



 426 

фальшивомонетництвом, відмиванням брудних грошей та іншими злочинами.  

Справедливо вважаючи, що глобалізація світу, транснаціоналізація 

злочинності роблять розширення міжнародного співробітництва у цій сфері 

неминучим, В.В. Лунеєв в якості основного інструменту правового 

забезпечення називає міжнародно-правові установлення, а в якості основного 

суб’єкта їх створення і реалізації – координаційні міжнародні організації 

(ООН, Інтерпол, Європол, неурядові міжнародні організації) [226]. Нові 

виклики сучасності (поширення шахрайства із застосуванням комп’ютерних 

мереж і технологій, підробка кредитних карток та цінних паперів, торгівля 

людськими органами і радіоактивними матеріалами тощо) вимагають 

розробки удосконалених, більш дієвих та ефективних механізмів взаємодії, 

поглиблення співпраці у розслідуванні й розкритті кримінальних справ.  

Передумовою створення авторитетної й універсальної міжнародної 

організації по протидії міжнародній злочинності, у тому числі й 

транснаціональній, якою являється у наш час Міжнародна організація 

кримінальної поліції (Інтерпол), вважають Міжнародний конгрес кримінальної 

поліції, що відбувся у період 14-18 квітня 1914 р. під патронажем князя 

Монако Альберта I [493, с. 12]. Політичні події початку XX ст. усунули 

питання поліційного співробітництва з обговорення, проте багато авторів 

вважають, що історія Інтерполу почалася саме з Конгресу в Монако.  

Хвиля злочинності після Першої світової війни спонукала представників 

всіх континентів з двадцяти держав світу зібратися на Другий Міжнародний 

конгрес кримінальної поліції у 1923 р. у Відні, результатом якого стало 

заснування 7 вересня 1923 р. постійно діючої організації – Міжнародної 

комісії кримінальної поліції [349, с. 25]. Ця Комісія мала статус міжнародної 

неурядової організації (реєстрація ЕКОСОР ООН), який було змінено у 1956 р. 

на 25-й сесії Комісії (Відень) з прийняттям Статуту й Комісія отримала нову 

назву: Міжнародна організація кримінальної поліції – Інтерпол (ст. 1 Статуту).  

Статут Міжнародної організації кримінальної поліції, ухвалений 

13 червня 1956 р., передбачає, що основним завданням і метою діяльності 
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Інтерполу являється: забезпечення найширшої співпраці між зацікавленими 

органами кримінальної поліції у межах чинного національного законодавства 

країн-учасниць Інтерполу й у суворій відповідності до положень Загальної 

декларації прав людини, а також створення і розвиток ефективних органів для 

боротьби із кримінальною злочинністю (ст. 2) [377]. Детально діяльність 

Інтерполу визначається власним Регламентом від 1 січня 2003 р. У цих 

документах закладені принципи діяльності Організації, серед яких виділяють: 

принцип поваги і дотримання прав і свобод людини, повага державного 

суверенітету, принцип забезпечення невідворотності відповідальності за 

здійснення протиправного діяння, принцип законності, всезагальність 

поліційного співробітництва та інші. 

Сучасне правове становище Інтерполу визначилося поступово: з початку 

заснування Міжнародної комісії кримінальної поліції це була міжнародна 

неурядова організація, а з ухваленням Статуту, Інтерпол визнається 

міжнародною міжурядовою організацією. К.С. Родіонов з цього приводу 

обґрунтовано зазначає, що «по-перше, Інтерпол являється міжнародною 

організацією, що прямо закріплено у повній його назві у ст. 1 Статуту; по-

друге, у міжнародній спільноті він визнаний міжнародною міжурядовою 

організацією, що прямо підтверджують розглянуті вище міжнародні угоди, як 

з Урядом Французької Республіки про місце перебування штаб-квартири 

Інтерполу у Франції (1972 – 1982 рр.), так й Угода ООН з Міжнародною 

організацією кримінальної поліції про співробітництво 1995 р., де зазначено, 

що таке співробітництво буде здійснюватися на егалітарній основі, тобто на 

основі рівності; по-третє, у відповідності зі ст. 41 Статуту Інтерпол вправі 

встановлювати відносини про співробітництво з іншими міжурядовими і 

неурядовими міжнародними організаціями» [348, с. 67]. Таким чином, можна 

погодитися з К.С. Родіоновим, що Інтерпол де-юре й де-факто являється 

міжнародною міжурядовою організацією та визнаним суб’єктом 

міжнародного права. К.С. Родіонов порівнює Інтерпол з іншими міжнародного 

неурядовими організаціями й пише, що «Інтерпол – не поліція, якою його за 
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незнанням (чи по неосвіченості) часто вважають і намагаються представити 

нефахівці, а міжнародна організація, подібна ООН, ЮНЕСКО, Всесвітній 

організації охорони здоров’я (ВОЗ). Міжнародній організації цивільної авіації 

(ІКАО), Всесвітньому поштовому союзу (ВПС) та багатьом іншим» [348, 

с. 63].  

Як й інші міжнародні організації, Інтерпол діє у строго визначеній 

Статутом сфері співробітництва держав, відповідно до компетенції та 

функцій. Основним завданням Інтерполу являється налагодження і 

забезпечення взаємодії національних служб кримінальної поліції держав у їх 

спільній протидії злочинам загальнокримінального характеру, чи, як 

зазначено у ст. 2 Статуту, «злочинам, що переслідуються по загальному 

праву». Формулювання ст. 2 «злочини, що переслідуються по загальному 

праву» обговорювалось юристами, вченими, на сесіях Генеральної Асамблеї 

Інтерполу й отримало підтвердження у 1991 р. на черговій щорічній сесії 

Генеральної Асамблеї Інтерполу в Пунта-дель-Есте (Уругвай). Згідно 

доктрини міжнародного права поняття «злочини, що переслідуються по 

загальному праву» охоплюють практично весь перелік самих поширених 

кримінальних правопорушень, у тому числі й транснаціональних. У Статуті 

Інтерполу це поняття не розкривається, лише робиться виключення щодо 

будь-якого втручання «політичного, воєнного, релігійного чи расового 

характеру» (ст. 3).  

Приховування мети злочинного діяння злочинцями політичними цілями 

змусив Інтерпол ініціювати визнання деяких злочинів загально-

кримінальними. Зокрема поширений наприкінці 60-х років минулого століття 

злочин повітряного піратства, що прикривався політичною метою, з ініціативи 

Інтерполу був визнаний загальнокримінальним злочином. Як зазначає 

Й. Дайчман, «захоплення повітряного судна визнавався кримінальним 

злочином, навіть якщо злочинці здійснювали його по політичним мотивам, і 

той самий принцип застосовувався до іншої тактики терору типу посилки 

листа-бомби через міжнародні поштові служби» [58, с. 73]. До того ж слід мати 
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на увазі, що незаконне захоплення повітряних суден (повітряне піратство) 

зазвичай здійснюються на міжнародних рейсах чи супроводжуються 

виведенням повітряних суден за межі державних повітряних зон. Згідно 

Конвенції про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 1970 р. 

до цієї діяльності долучається й Інтерпол. 

З поширенням транснаціональної злочинності під тиском обставин, 

Інтерпол розширив предметну сферу діяльності й до компетенції додались 

участь (у певних межах) у протидії тероризму й ряду інших транснаціональних 

форм злочинності. У наш час серед численних злочинів, що належать до 

компетенції Інтерполу, вагоме місце займають терористичні акції та й інші 

транснаціональні злочини: нелегальна міграція, незаконний обіг наркотиків, 

економічні злочини, злочини, пов’язані з автотранспортом, фальшування 

грошей і документів, торгівля людьми, відмивання коштів, контрабанда та 

багато інших.  

Легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом або «відмивання» 

коштів – транснаціональний злочин, який отримав величезний розмах 

останніми десятиліттями. За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), 

у різних фінансових системах «відмивається» від 500 мільярдів до 1,5 

трильйона доларів на рік. Для протидії цим злочинам у 1989 р. була створена 

з широкими повноваженнями Міжнародна група з протидії відмиванню 

брудних грошей (ФАТФ), що діє як міжурядовий орган, діяльність якого 

спрямована на розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і 

стандартів у протидії злочинам, пов'язаним з відмиванням грошей. Ця 

Міжнародна група, Інтерпол, Європол та інші міжнародні організації, згідно з 

конвенціями у цій сфері (Конвенція про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р., Кримінальна 

конвенція про боротьбу з корупцією 1999 р. та інші) зобов’язують держави 

співробітничати й проводити спільну кримінальну політику з метою 

позбавлення злочинців доходів, одержаних злочинним шляхом. По 

рекомендаціям Інтерполу були застосовані юридичні заходи у цій сфері: 
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криміналізація злочину відмивання коштів та покарання за національним 

законодавством, зокрема в США покарання за відмивання коштів складає до 

20 років, на Мальті – до 14 років, а в Греції – до 10 років, причому, як правило, 

крім в’язничного покарання накладаються великі штрафи та конфіскації. 

Хоча крадіжки творів мистецтва – злочин давній як самі твори мистецтва, 

проте характер транснаціонального злочину з чітко вираженим міжнародним 

аспектом вони набули з початком ХХ ст.6. Останніми десятиліттями Інтерпол, 

орієнтуючись на міжнародно-правові акти та власні рішення, налагодив 

діяльність по розкриттю таких злочинів. На 59-1 сесії Генеральної Асамблеї 

Інтерполу була ухвалена Резолюція № 9, відповідно до якої опис, відмінні риси 

і фото викрадених предметів (твори мистецтва, антикваріат тощо) у 

максимально короткі строки повинні направлятися по каналам Інтерполу в усі 

країни. Було прийнято рішення посилити систему безпеки у музеях, підвити 

рівень підготовки співробітників поліції та митниць, створити спеціальні 

поліційні підрозділи з питань протидії даному виду злочинів та інші заходи. 

Протидія транснаціональній злочинності у рамках Інтерполу у наш час 

набула масштабності. Зокрема у міжнародній поліцейській операції з умовною 

назвою «Пангея», що проводиться Генеральним Секретаріатом Інтерполу, 

задіяні біля 150 держав. Вперше «Пангея» була проведена у 2008 р. у 9 

державах, у 2015 р. – у 115, у 2017 р. – у 150 державах-членах. Міжнародна 

поліцейська операція «Пангея» спрямована на виявлення незаконного 

продажу у мережі Інтернет лікарських засобів і медичних виробів та протидія 

їм [270].  

Не менш масштабною відбувається діяльність Інтерполу щодо 

міграційної ситуації у світі, викликаної напливом в Європу біженців і 

нелегальних мігрантів з країн Африки та Ближнього Сходу. У дводенному 

оперативному Форумі Інтерполу і Європолу, що був екстрено скликаний за 

 
6 Найбільш відома крадіжка початку ХХ ст. відбулась у 1911 р., коли з музею Лувру була вкрадена 
сама знаменита й, можливо, сама дорога картина у світі «Джоконда». Здійснив крадіжку італієць 
Вінченцо Перуджі з нібито «патріотичних міркувань», який через два роки після крадіжки 
намагався продати полотно Леонардо да Вінчі Галереї Уффіці у Флоренції за символічну плату.  
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ініціативою Генерального секретаря 15 жовтня 2015 р. в Ліоні, взяли участь 

120 делегатів із 50 країн. Було відмічене, що головним завданням Форуму 

стало напрацювання ефективних заходів по протидії зростаючої активності 

організованих злочинних груп. 

Інтерпол налагоджує взаємодію правоохоронних органів різних держав у 

сфері попередження, припинення, розкриття й розслідування злочинів. З цією 

метою важливою формою міжнародного співробітництва держав являється 

міжнародний розшук особи, що скоїла транснаціональний злочин. 

«Міжнародним розшуком являється розшук на території не менше ніж двох 

країн за межами держави, де було здійснено злочин або пропала особа» [357, 

с. 64]. Ініціатором міжнародного розшуку являється держава, кримінальний 

закон якої був порушений або на території якої особа пропала, й сприяє у 

цьому Національне центральне бюро Інтерпол. Найдавнішою формою 

співробітництва держав у рамках Інтерполу (й не тільки) являється 

екстрадиція, тобто видача злочинця владі держави, де він переслідується по 

закону. Не дивлячись на всі складнощі її здійснення (у кожному випадку це 

проблема юридична та дипломатична), це одна із самих результативних форм 

діяльності Інтерполу. Екстрадиції зазвичай передує тимчасовий арешт, який 

передбачено рекомендаціями Інтерполу, і який означає взяття під варту 

поліцією однієї країни при отриманні поліційного запиту від іншої 

обвинуваченого чи засудженого злочинця, допоки країна – ініціатор 

екстрадиції здійснює необхідну процедуру видачі. Для тимчасового арешту 

мають бути дотримані три вимоги: звернення Інтерполу, письмовий чи 

телеграфний запит про тимчасовий арешт від Генерального секретаря 

Інтерполу, аналогічний запит від Національного центрального бюро 

відповідної держави.  

Важливим робочим інструментом Інтерполу являється Картотека, 

особливий предмет його гордості та серйозних заходів у протидії злочинності. 

Запити на ідентифікацію підозрюваних у вчинення злочину та з’ясування їх 

злочинних біографій (включаючи псевдоніми) поступають до Інтерполу з 
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усього світу. На додаток до архіву відбитків пальців у Картотеці Інтерполу 

існують три унікальні спеціальні системи реєстрації портретів «Інтерпрол 

parle», аналітичний індекс та індекс перфокарти, що дає змогу розпізнати осіб, 

які спробували змінити зовнішність за допомогою гриму, різноманітних 

закладок і навіть пластичних операцій. 

Відзначимо, що Інтерпол як міжнародна організація володіє 

правосуб’єктністю, діє на підставі Статуту, постійно розширює масштаби 

своєї діяльності, поповнюється новими членами-учасниками, й відіграє 

великий вплив на формування й розвиток транснаціонального кримінального 

права шляхом ухвалення рішень щодо визнання злочинних діянь 

кримінальними (захоплення літаків, тероризм, торгівля наркотиками, 

фінансові злочини, крадіжка творів мистецтва тощо), сприяє їх криміналізації, 

бере участь у розробці антикримінальних конвенцій й практичній їх реалізації. 

Як зазначає О.М. Бандурка «за тривалий період існування Інтерпол 

зарекомендував себе дієвим, ефективним, міжнародним механізмом 

практичної координації взаємодії служб кримінальної поліції різних країн по 

контролю, розшуку і затриманню злочинців і підозрюваних осіб, припиненню 

тяжких кримінальних злочинів міжнародного характеру: тероризму, 

контрабанди, незаконного обігу наркотичних речовин, торгівля людьми, 

фальшивомонетництва, викрадення матеріальних і культурних цінностей 

тощо» [9, с. 41].  

З Інтерполом тісно співпрацює Управління ООН з наркотиків і 

злочинності, яке було засновано у 1997 р. у результаті об'єднання Центру з 

міжнародного запобігання злочинності та Програми ООН з міжнародного 

контролю за наркотиками. У протидії транснаціональній злочинності 

Управління з наркотиків і злочинності займається конкретною діяльністю 

проти поширення наркотиків і пов’язаною з нею злочинністю, змістом якої 

являється реалізація співробітництва в сфері протидії злочинності, 

нелегальному виробництву і споживанню наркотиків, терористичній загрозі, 

корупції, торгівлі людьми та іншим злочинам. Ця діяльність зосереджується 
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на таких напрямках: 

- у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності та 

незаконному обігу наркотиків: імплементація положень Конвенції ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р., боротьба з 

виробництвом, споживанням і торгівлею наркотиками; прикордонне 

управління; контроль за прекурсорами; протидія торгівлі людьми; боротьба 

з незаконною торгівлею вогнепальною зброєю; незаконна міграція;  

- у сфері протидії корупції: імплементація положень Конвенції ООН проти 

корупції від 31 жовтня 2003 р.; попередження корупції; боротьба з 

відмиванням грошей, повернення активів; розкриття фінансових злочинів; 

- у сфері запобігання тероризму: реалізація Глобальної антитерористичної 

стратегії ООН;  

- у сфері кримінального правосуддя: імплементація стандартів і норм ООН у 

сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя; законодавча 

реформа; реформа у в'язницях; правова допомога; попередження насильства 

проти жінок; підтримка жертв злочинів; захист свідків тощо; 

- у сфері запобігання вживанню наркотиків, лікування, реабілітації та 

альтернативного розвитку: розробка стратегій та новітніх програм 

лікування та реабілітації наркозалежних осіб, превентивні заходи тощо. 

Історичний розвиток поліційного співробітництва в Європі свідчить, що 

таке співробітництво мало переважно операційний характер, який полягав у 

зборі чи обміні інформацією, збиранні доказів чи заслуховуванні свідків. 

Підтвердженням цього є один з ранніх договорів про поліційне 

співробітництво, укладений між Бельгією та Нідерландами до Другої світової 

війни, положеннями якого не передбачений транскордонний характер 

діяльності офіцерів поліції цих країн. Така ж практика склалася і в рамках Ради 

Європи. Відповідно до Європейської Конвенції про взаємну допомогу в 

кримінальних справах 1959 р. присутність у кримінальному розслідуванні 

працівників правоохоронних органів іншої держави була можлива лише за 

згодою приймаючої держави у кожному конкретному випадку (ст. 4). 
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Вперше поліційне співробітництво в Європі набуло транскордонного 

характеру з підписанням між країнами Бенілюксу Договору про екстрадицію 

та взаємну допомогу 1962 р., який допускав транскордонне переслідування та 

поліційний нагляд. Наступним кроком у цій сфері стало створення 

Шенгенської зони згідно домовленостей між Бельгією, Францією, 

Німеччиною, Люксембургом та Нідерландами 14 червня 1985 р., згідно яких 

держави-учасниці зобов’язувалися усунути контроль за пересуванням своїх 

громадян на спільних кордонах. Шенгенська угода була закріплена 

Конвенцією про гарантії імплементації цих домовленостей 19 червня 1990 р., 

яка набула чинності у 26 березня 1995 р.  

У Конвенції про імплементацію Шенгенського договору 1995 р. 

закріплені чіткі умови транскордонного переслідування та поліційного 

нагляду. Передбачалось: розширення поліційного співробітництва у сфері 

попередження правопорушень і проведення наукових досліджень; створення 

у Страсбурзі (Франція) спільного комп’ютеризованого банку даних і системи 

розшуку осіб і речей (Шенгенська інформаційна система); прискорення і 

спрощення процедур міжнародної взаємодопомоги по кримінальним справам; 

розвиток поліційного співробітництва і комунікацій шляхом обміну 

офіцерами зв’язку (поліційними аташе); налагодження радіотелефонного 

зв’язку; встановлення права переслідування по «гарячим слідам» і права на 

продовження стеження на території сусідньої держави; напрацювання єдиного 

підходу до імміграційної і візової політики; удосконалення законодавства і 

адміністративних правил стосовно наркотиків, зброї, вибухових речовин, а 

також уніфікація бланків реєстрації постояльців у готелях.  

Ідея щодо створення європейського поліційного органу активно 

обговорювалася під час підготовки Маастрихтського договору 1992 р. й була 

втілена на виконання ст. 29 Договору в Конвенції про заснування 

Європейського поліційного офісу (Європолу) від 26 червня 1995 р., (вступила 

в силу 1 жовтня 1998 р.), яку підписали представники 12 держав – на той час 

члени Євросоюзу. Держави, що пізніше увійшли до ЄС, повинні приєднатися 
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до Конвенції. У статті 1 цієї Конвенції зазначено, що Європол – це European 

Police Office, що може означати «Європейське управління (міністерство, 

відомство) поліції».  

Правовий статус Європолу у науковій літературі дискутується. Щодо 

позиції визнання Європолу міжнародною міжурядовою організацію, то, як 

зазначає К.С. Родіонов, він «явно перебільшений у значущості» [347, с. 84]. 

Німецькі автори М. Нимайер та М. Вальтер також називають Європол 

«міжнародною організацією, створеною на основі міжнародного договору, на 

вищому рівні скріпленого рамками Європейського Союзу» [505, с. 18] й 

посилаються на ст. 26 п. 3 Конвенції про Європол, яка визначає його договірну 

правоздатність. Поняття «організація» у документах стосовно Європолу не 

використовується. Один з директорів Європолу М.П. Ратцель у своїх 

публікаціях називає Європол Service Einrichtung, тобто сервісна установа.  

Згідно з цією Конвенцією Європол має дещо іншу організаційну 

структуру й правову природу, відмінну від Інтерполу, проте все ж таки 

Європол – це Європейське поліцейське відомство, з чітко окресленою 

компетенцією і функціями, входить в інституційну систему Євросоюзу, 

здійснює співробітництво держав-членів у сфері поліцій та судових органів 

держав-членів. Переваги Європолу слушно відмічає К.С. Родіонов: «суттєвою 

перевагою Європолу стала практика, що склалась, сприймати всі прояви 

організованої злочинності з європейських правових позицій і надавати 

адекватну підтримку органам кримінального переслідування у конкретних 

країнах, в оперативних розробках, що там проводяться, дізнаннях, 

розслідуваннях, у тому числі методичну, аналітичну, технічну, операційну» 

[348, с. 70]. 

Згідно з Конвенцією 1995 р. у ст. 2 («Цілі») зазначається що «Європол має 

на меті в рамках співробітництва держав-членів … підвищувати 

результативність зусиль компетентних органів держав-членів та їх 

співробітництва у боротьбі з тероризмом, нелегальною торгівлею 

наркотиками та іншими формами міжнародної злочинності, як фактичною 
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базою кримінальних організованих структур, оскільки названі форми 

злочинності зачіпають тим чи іншим чином інтереси двох й більше держав-

членів, які, внаслідок масштабів, значення і наслідків, вимагають для протидії 

їм спільних зусиль держав-членів».  

Згідно ст. 3 («Завдання») Конвенції 1995 р. Європол покликаний: 

здійснювати збір та обмін інформацією між державами-членами, невідкладно 

повідомляти компетентні установи держав-членів про інформацію, що їх 

стосується, сприяти припиненню чи розкриттю злочинів та інше. Європол 

сприяє виявленню злочинів, включених до так званого мандату Європолу 

1999 р., а саме: незаконний обіг наркотичними і психотропними речовинами, 

тероризм, торгівля людьми, нелегальне ввезення в країну іноземців, фінансові 

злочини, відмивання коштів, торгівля ядерними і радіоактивними 

матеріалами, нелегальне вивезення автотранспорту. У 2002 р. до цього 

переліку додали екологічні злочини, шахрайство, викрадення людей, 

вбивства, торгівля зброєю, підробка грошових знаків (євро) і випадків 

фальшування інших платіжних засобів7[]. 

Правова природа і визначення компетенції Європолу відбулось не одразу. 

Заходи по узгодженню всіх деталей функціонування Європолу почались у 

1993 р., коли в Гаазі почала свою діяльність Міжнародна служба з питань 

боротьби з незаконним обігом наркотиків, утворена за рішенням «Групи 

Помпіду»8 []. З часу ухвалення Конвенції 1995 р., яка вступила в силу 1 жовтня 

1998 р., статус і компетенція Європолу обговорювались у структурах 

Євросоюзу неодноразово. Конвенція 1995 р. наділила Європол договірною 

компетенцією, згідно якої на підставі ст. 26 п. 3, Конвенції Європол має 

можливість укладати угоди «з третіми державами і установами».  

У зв’язку із скасуванням Конвенції 1995 р. Рішення № 2009/371/ПВД 

 
7 Наприклад: Рішення Ради ЄС від 29 квітня 1999 р. «Про розширення мандата Європолу на питання 
боротьби з фальшуванням грошей і підробкою платіжних засобів». 
8 Група Помпиду являється міжурядовим органом, створеним у 1971 р. за ініціативою тодішнього 
президента Франції Жоржа Помпіду як Группа по співробітництву у боротьбі із зловживаннями 
наркотиками та їх незаконним обігом. У 1980 р. Группа увійшла до інституційної структури Ради 
Європи на підставі розширеної угоди й включає біля 40 держав-членів. 
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Ради про створення Європейського поліцейського відомства (Європол) [346] 

de jure і de facto являється документом, що засновує Європейське поліцейське 

відомство заново. «Новий» Європол виступає правонаступником «старого» 

Європолу, однак за цим Рішенням його повноваження розширюються за 

рахунок додаткових можливостей і повноважень. Європол повністю 

інтегрований в інституційний механізм Євросоюзу, його фінансуватися має 

здійснюватися безпосередньо із загального бюджету Євросоюзу, а не за 

рахунок внесків держав-членів. Можливі зміни до Рішення № 2009/371/ПВД 

не підлягають обов’язковій ратифікації національними парламентами. 

Оновлення нормативної бази функціонування Європолу започаткувало його 

суттєве реформування, основою якого став Лісабонський договір від 13 грудня 

2007 р.  

Нова компетенція Європолу передбачає збирання, аналіз і поширення 

інформації, що надається національними правоохоронними органами, у тому 

числі при допомозі комп’ютеризованих систем, відносно наступних тяжких і 

особливо тяжких транснаціональних злочинів: тероризм, незаконна торгівля 

ядерними і радіоактивними речовинами, контрабанда зброї, боєприпасів і 

вибухівки; расизм і ксенофобія; незаконна торгівля наркотичними засобами; 

легалізація злочинних доходів і нелегальні потоки готівкових грошей; 

фальшування грошей; незаконна міграція; торгівля людьми і дитяча 

проституція; торгівля викраденими транспортними засобами; злочини проти 

життя, свободи і особистої недоторканості (вбивство, нанесення тяжких 

тілесних ушкоджень тощо); злочини проти власності, суспільних благ і в сфері 

фінансової діяльності (викрадення, здійснене організованою злочинною 

групою, здирництво тощо); злочини проти оточуючого середовища. 

Діяльність Європолу спирається на Шенгенську інформаційну систему, в 

комп’ютерну пам’ять якої закладені дані про всіх злочинців, оголошених в 

розшук в країнах Євросоюзу, про осіб, яким заборонений в’їзд хоча б в одну з 

цих країн, та про викрадені твори мистецтва, документи, авто тощо. 

Діяльність міжнародних організацій та інших міжнародних органів у 
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протидії транснаціональній злочинності вимагає спільних зусиль, до яких 

залучаються керівні органи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), 

Міжнародної морської організації (ІМО), Міжнародної організації з міграції 

(МОМ), Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) та багато інших. У 

доктрині міжнародного права проблеми забезпечення авіаційної безпеки 

пов’язують, як правило, з актами, направленими проти суден цивільної авіації, 

екіпажу і пасажирів на борту, з терористичною загрозою. Під впливом цієї 

об’єктивної потреби виникли міжнародні інститути і механізми для сприяння 

колективним пошукам рішень питань співробітництва у сфері міжнародної 

цивільної авіації на основі оптимального поєднання інтересів членів 

міжнародної авіаційної спільноти.  

До числа таких інститутів належить Міжнародна організація цивільної 

авіації (ІКАО) (м. Монреаль, Канада), заснована відповідно до Конвенції про 

міжнародну цивільну авіацію 1944 р. [182], яка має статус спеціалізованої 

установи ООН й займається організацією і координацією міжнародного 

співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Безпека 

діяльності авіації відображена у цілях і завданнях Міжнародної організації 

цивільної авіації, які сформульовані у статті 44 Конвенції про міжнародну 

цивільну авіацію 1944 р., відомої як Чиказька конвенція, й покладають на 

ІКАО відповідальність за забезпечення небезпечного й упорядкованого 

розвитку міжнародної цивільної авіації в усьому світі.  

До компетенції ІКАО належать проблеми організації міжнародної 

цивільної авіації, повітряних трас, створення аеропортів і аеронавігаційних 

засобів, розробка міжнародних стандартів для конструювання й експлуатації 

повітряних суден; розробка митних, імміграційних і санітарних правил тощо. 

У рамках ІКАО розробляються проекти міжнародних конвенцій. Статутною 

метою IKAO є «забезпечення безпечного, упорядкованого розвитку 

міжнародної цивільної авіації в усьому світі й інші аспекти організації та 

координації міжнародного співробітництва з усіх питань цивільної авіації, у 

тому числі міжнародних перевезень» [372]. 



 439 

ІКАО у питаннях протидії транснаціональним злочинам тісно співпрацює 

з Інтерполом. Зокрема ІКАО та Міжнародна асоціація повітряного транспорту 

(ІАТА) стали основними організаторами міжнародного співробітництва проти 

повітряного піратства – нової форми злочинності, що значно поширилась 

наприкінці 60-х років минулого століття. У той час об’єктами 

транснаціональних злочинів стали літаки й захоплення повітряних лайнерів, 

що, як пише Й. Дайчман, «відбувались з тривожною частотою» [58, с. 68]. У 

цих ситуаціях Інтерпол надає практичну допомогу. 

ІКАО взяла участь у розробці Конвенції про боротьбу з незаконним 

захопленням повітряних суден 1970 р. (Гаазька конвенція) та Конвенції про 

боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної 

авіації 1971 р., в яких дається визначення злочину «незаконне захоплення 

повітряних суден», сфери застосування конвенцій, юрисдикцію держав, видачі 

або кримінальне переслідування осіб, винних у вчиненні злочину, взаємну 

правову допомогу держав у зв’язку з кримінально-процесуальними діями та 

багато іншого. Зокрема у Преамбулі Гаазької конвенції, яка являється 

основним документом, що визначає злочинність діяння по захопленню 

повітряних суден, встановлено, що акти незаконного захоплення чи контроль 

над повітряним судном, який знаходиться у польоті, загрожує безпеці осіб і 

майна, «серйозно порушують повітряне сполучення і підривають віру народів 

у безпеку цивільної авіації». Злочином, за міжнародно-правовою традицією, 

визнається також замах на здійснення цих діянь («спроба»), а також будь-яка 

співучасть у них. Захоплення повітряного судна вважається проявом 

тероризму по міжнародному кримінальному праву тільки у тому випадку, 

якщо місце злету чи місце фактичного приземлення повітряного судна, на 

борту якого вчинено злочин, знаходиться поза межами території держави 

реєстрації такого повітряного лайнера. При цьому не має значення, чи це був 

міжнародний рейс чи переліт на внутрішніх авіалініях. Проте не підпадають 

під дію Гаазької конвенції ситуації, коли борт виконував міжнародний рейс, 

вилетів із країни реєстрації, був захоплений, але літак вдалося посадити на 
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літовищі цієї ж країни. 

За участі ІКАО були розроблені Токійська конвенція про злочини і деякі 

інші акти, що здійснюються на борту повітряного судна 1963 р., Конвенція про 

маркування пластичних вибухових речовин із метою їх виявлення 1991 р. та 

Конвенція про боротьбу з незаконними актами по відношенню до міжнародної 

цивільної авіації 2010 р. Міжнародна організація цивільної авіації розробила 

нову стратегію, спрямовану на підвищення безпеки на авіалініях (після 

нападів 11 вересня), включаючи режим регулярних обов’язкових перевірок з 

метою оцінки систем безпеки в аеропортах, яку підтримали 154 країни [271]. 

У протидії транснаціональним злочинам велику роль відіграє 

Міжнародна морська організація (IMO), що також має статус міжнародної 

міжурядової організації, заснована в рамках ООН Конвенцією про 

Міжурядову морську консультативну організацію 1948 р. [181]. Діяльність 

ІМО спрямована на забезпеченню безпеки на морі і запобіганню забруднення 

з суден довкілля, в першу чергу, морського. 

Міжнародна морська організація тісно співпрацює з державами-членами 

відповідно до міжнародних норм, визначених у Конвенції ООН з морського 

права 1982 р., Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими 

проти безпеки морського судноплавства 1988 р., Міжнародному кодексі по 

управлінню безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 

1994 р. та інших актах.  

Основним завданням ІМО являється забезпечення безпеки життя і 

здоров’я пасажирів, членів екіпажів морських суден, а також збереженості 

самих суден, портових засобів, призначених для їх обслуговування, та їх 

персоналу. Найважливішою метою ІМО являється безпека мореплавання, якій 

підпорядкована діяльність усіх робочих органів і підрозділів організації. З 

цією ІМО розробили й ініціювали ряд важливих міжнародних конвенцій, 

резолюцій, кодексів і рекомендацій, спрямованих на забезпечення безпеки 

мореплавства і охорону довкілля.  

Морські злочини, до числа яких перш за все слід віднести піратство та 



 441 

озброєне пограбування суден, неправомірне перевезення морським 

транспортом зброї, нанесення збитків біологічним ресурсам, незаконну 

міграцію та інші, мають стійку тенденцію до зростання, формування й 

діяльності злочинних організацій, що представляють по суті транснаціональні 

корпорації, які займались злочинною діяльністю на суші (торгівля 

наркотиками, зброєю, контрабандою, торгівлею людьми тощо) розширюють 

сферу своєї діяльності за рахунок морських просторів.  

Під егідою та за сприяння ІМО ухвалено низку спеціалізованих 

конвенцій, спрямованих на виконання завдань Організації, як-от: Міжнародну 

конвенцію по запобіганню забрудненню з суден 1973 р., Конвенцію з 

морського права 1982 р., Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, 

спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 р. тощо. 

Конвенція ООН з морського права 1982 р. [165] містить поняття 

«піратства» й зобов’язує держави співробітничати у «максимально можливій 

мірі у припиненні піратства у відкритому морі чи будь-якому іншому місці за 

межами юрисдикції будь-якої держави» (ст. 100). Згідно Конвенції 

«піратством являється будь-яка з перерахованих нижче дій: а) будь-який 

неправомірний акт насилля, затримання чи будь-яке пограбування, що 

здійснюється з особистою метою екіпажем чи пасажирами будь-якого 

приватновласницького судна чи приватновласницького летального апарату і 

спрямований на і) у відкритому морі проти іншого судна чи летального 

апарату чи проти осіб чи майна, що знаходиться на їх борту; іі) проти будь-

якого судна чи летального апарату, осіб чи майна у місці поза юрисдикцією 

якої б то не було держави; б) будь-який акт добровільної участі у використанні 

будь-якого судна чи летального апарату, вчинений зі знанням обставин, в силу 

яких судно чи летальний апарат являється піратським судном чи летальним 

апаратом; с) будь-яке діяння, що являється підбурюванням чи свідомим 

сприянням вчиненню діяння, передбаченого в підпункті «а» чи «б» (ст. 101). 

Конвенція з морського права також зобов’язує держави співробітничати 

у припиненні незаконної торгівлі наркотиками чи психотропними 
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речовинами, яка здійснюється у відкритому морі порушуючи міжнародні 

конвенції (ст. 108). Особлива увага в Конвенції приділяється злочину 

«несанкціонованого мовлення з відкритого моря» (ст. 109), яка також 

зобов’язує всі держави співробітничати у припиненні несанкціонованого 

мовлення у відкритому морі. «Несанкціоноване мовлення» означає передачу, 

у порушення міжнародних правил, звукових радіо чи телевізійних програм з 

судна чи установки у відкритому морі, призначених для прийому населенням, 

за виключенням, проте, передачі сигналів лиха (ст. 109 п. 2). Такі дії є 

підставою для притягнення до відповідальності у суді: держави прапору судна, 

держави реєстрації установки, держави громадянства, будь-якої держави, де 

можуть прийматися передачі чи будь-якої держави, санкціонованому 

радіозв’язку якого завдаються перешкоди (ст. 109 п. 3). У відкритому морі 

держава, що має юрисдикцію у відповідності з п. 3, може при дотриманні ст. 

110 арештувати будь-яку особу чи судно, що займається несанкціонованим 

мовленням, і конфіскувати спеціальну апаратуру. Конвенція надає право 

державам здійснювати «переслідування по гарячим слідам» (ст. 111). 

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти 

безпеки морського судноплавства 1988 р. (Римська конвенція) суттєво 

збільшує перелік морських злочинів й вказує, що «будь-яка особа здійснює 

злочин, якщо він незаконно чи навмисно: a) захоплює судно або здійснює 

контроль над ним силою чи загрозою сили, або шляхом будь-якої іншої форми 

залякування; або б) вчинює акт насильства проти осіб на борту судна, якщо 

цей акт може загрожувати безпечному плаванню даного судна; або c) руйнує 

судно або спричиняє судну чи його вантажу пошкодження, яке може 

загрожувати безпечному плаванню даного судна; або д) розміщує або вчинює 

дії з метою розміщення на борту судна яким би то не було чином пристрій чи 

речовину, яка може зруйнувати це судно, завдавати цьому судну чи його 

вантажу пошкодження, що загрожує чи може загрожувати безпечному 

плаванню даного судна; або e) руйнує морське навігаційне обладнання чи 

завдає йому серйозні пошкодження, чи створює серйозні перешкоди в його 
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експлуатації, якщо будь-який такий акт може загрожувати безпечному 

плаванню судна; або ф) повідомляє завідомо брехливі відомості, створюючи 

цим загрозу безпечному плаванню судна; або ж) наносить рану будь-якій особі 

чи вбиває її в зв'язку з вчиненням чи спробою вчинення якого-небудь із 

злочинів, зазначених у підпунктах "a"-"ф"» [171]. 

Особливу увагу ІМО привертає протидія міжнародному тероризму. У 

зв’язку з цим одна з робочих груп ІМО розробила документ з дванадцяти 

пропозицій, спрямованих на удосконалення заходів у сфері безпеки і охорони 

на морських судах з метою зменшення вірогідності терористичних актів на 

морі. Вони стосуються, зокрема, систем обов’язкової автоматичної 

ідентифікації на всіх судах водотоннажністю більше 500 тон у міжнародних 

водах, а також вимог, відповідно до яких на таких судах повинні бути плани 

забезпечення безпеки, а до складу екіпажу повинні входити співробітники по 

питанням безпеки [272]. 

Міжнародна організація з міграції (МОМ) заснована під час конференції 

у м. Брюсселі 5 грудня 1951 р. у статусі міжнародної міжурядової організації, 

діяльність якої спрямована на розв'язання численних міграційних проблем у 

сучасному світі, й являється провідною міжурядовою організацією у 

міграційній сфері. Згідно Статуту МОМ, Організація має на меті координувати 

міжнародну міграційну політику з боку держав та міжнародних організацій та 

надавати державам технічну й консультативну допомогу задля реалізації 

конкретних проектів у міграційній сфері. Одним із головних завдань МОМ 

являється попередження й протидія негативним міграційним явищам – 

торгівля людьми, рабство (в тому числі сексуальне) трудових мігрантів.  

Тенденція до збільшення кількості мігрантів у світі та постійного 

ускладнення цього процесу визначила зміни у пріоритетах МОМ щодо 

впорядкування та гуманізації заходів з регулювання міграції, координації 

співробітництва держав-членів у цій галузі, надання технічної та гуманітарної 

допомоги державам і мігрантам, зокрема біженцям та внутрішнім 

переселенцям.  
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Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) створена як автономна 

організація 29 липня 1957 р., на підставі Статуту ухваленого 26 жовтня 

1956 р., й за угодою 1959 р. увійшла до структури ООН й являється провідним 

світовим міжнародним урядовим форумом науково-технічної співпраці у 

сфері мирного використання ядерної технології. Метою діяльності МАГАТЕ 

являється формування стандартів ядерної безпеки і захисту довкілля, а також 

надання країнам-членам технічної допомоги. 

МАГАТЕ визначає своїм найважливішим напрямом діяльності 

забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї, щодо якого Агенція має 

контрольні функції (так звані гарантії МАГАТЕ). Такі повноваження 

МАГАТЕ створюють можливість не допустити в країнах, що не володіють 

ядерною зброєю, використання ядерних матеріалів для мирного застосування 

на процес створення ядерної зброї. Контрольні функції МАГАТЕ 

здійснюються лише на основі угоди з державою, в якій повинна проводитися 

інспекція, що являється обов’язковим для застосування гарантій для держав, 

що не володіють ядерною зброєю та приєднались до Договору про 

нерозповсюдження ядерної зброї, схваленого ГА ООН 1 червня 1968 р. 

(відкритий для підписання 12 липня 1968 р. у Москві, Вашингтоні та Лондоні). 

МАГАТЕ поширює контроль за всіма ядерними матеріалами на десятки країн 

світу, включаючи держави з розвиненою ядерною промисловістю.  

Агенція розробила й ініціювала дванадцять міжнародних конвенцій у 

сферах ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та ядерної відповідальності. 

МАГАТЕ активно співпрацювало з іншими органами ООН у розробці 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р., Конвенції про 

фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок 1980 р., 

Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 р., 

Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р., 

Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх 

виявлення 1991 р. та інших. Як зазначає А.Д. Гулієв, «з метою протидії загрозі 

ядерного тероризму Міжнародна агенція по атомній енергії укріплює свій 
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потенціал, необхідний для перевірки системи безпеки ядерних об’єктів в його 

державах-членах, визначення заходів для підвищення ступеню їх безпеки і 

організації роботи, покликаної забезпечити реалізацію цих заходів» [56, с. 

163]. 

 
Важливою структурною зміною, що випливає із Резолюції 46/152 ГА 

ООН від 18 грудня 1991 р. [563], явилось створення, замість Комітету по 

запобіганню злочинності й боротьбі з нею, Комісії по запобіганню злочинності 

і кримінальному правосуддю, що являється однією із функціональних комісій 

Економічної і соціальної ради. Комісія стала центральною ланкою системи 

органів ООН, що займаються питаннями співробітництва по боротьбі із 

транснаціональною організованою злочинністю. За пропозицією Першої сесії 

Комісії Економічна і соціальна рада в Резолюції 1992/23 прийняла до відома 

рекомендації наради Спеціальної групи експертів по питанням стратегій 

боротьби з транснаціональною злочинністю і Міжнародного семінару по 

організованій злочинності, а також просив генерального секретаря 

продовжувати аналіз інформації про вплив організованої злочинної діяльності 

на суспільство у цілому. Генеральна Асамблея ООН в Резолюції 47/87 

запропонувала Комісії по запобіганню злочинності й кримінальному 

правосуддю організувати постійне спостереження і аналіз відносно проявів 

організованої злочинної діяльності транснаціонального характеру і 

поширення такої інформації і закликала держави-члени, міжнародні 

організації і зацікавлені урядові організації тісно співробітничати з 

Організацією Об’єднаних Націй в організації практичних семінарів, 

дослідницьких проектів і програм підготовки кадрів, пов’язаних з 

конкретними аспектами протидії організованій злочинній діяльності. 

Економічна і соціальна рада у своїй Резолюції 1992/22 від 30 липня 

1992 р., прийнятій по рекомендації Комісії, встановила, що Комісія у своїй 

роботі повинна керуватися наступними першочерговими темами: 

а) національна і транснаціональна злочинність, організована злочинність, 
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економічна злочинність, включаючи «відмивання» грошей, і роль 

кримінального права у охороні оточуючого середовища; b) попередження 

злочинності у містах, злочинність серед неповнолітніх і злочинність із 

застосуванням насилля; c) ефективність, справедливість і удосконалення 

управління і відправлення кримінального правосуддя і зв’язаних з ним систем 

з приділенням належної уваги розширенню національних можливостей країн, 

що розвиваються, здійснювати регулярний збір, аналіз і використання даних у 

ході розробки і проведення відповідної політики [323, с. 4-6]. 

Комісія по запобіганню злочинності ті кримінальному правосуддю 

зарекомендувала себе як успішно діючий орган, що координує міжнародне 

співробітництво у боротьбі з глобальною злочинністю. На своїх сесіях комісія 

приділяє особливу увагу забезпеченню керівництва і підтримки роботи 

інститутів, що входять до мережі Програми ООН у сфері запобігання 

злочинності й кримінального правосуддя. Вона регулярно розглядає доповіді 

про діяльність цих інститутів і сприяє підвищенню їх ролі у здійсненні різних 

аспектів Програми, таких як наукові дослідження, технічна допомога і 

конгреси ООН по запобіганню злочинності й кримінальному правосуддю. 

Комісія розглянула широке коло високопріоритетних питань, провела 

поглиблений політичний діалог з цих питань і сформулювала політичні і 

програмні рекомендації, які були згодом утверджені Економічною і 

Соціальною радою і Генеральною Асамблеєю. Таким чином, Комісія 

виступила в ролі міжурядового органу, компетентного здійснювати нагляд за 

розробкою, контролем і ходом здійснення Програми ООН у сфері запобіганню 

злочинності й кримінального правосуддя [419]. 

На 11-й сесії Комісії були розроблені і прийняті Керівні принципи 

запобіганню злочинності. Згодом Керівні принципи були ухвалені 

Економічною і соціальною радою у Резолюції 2002/13 від 24 липня 2002 р. 

крім того, Комісія виступає в ролі органу по підготовці конгресів ООН по 

запобіганню злочинності й кримінальному правосуддю. Її рекомендації 

відносно конгресів представляються через ЕКОСОР для утвердження 



 447 

Генеральною Асамблеєю. 

Програма ООН у сфері запобігання злочинності й кримінального 

правосуддя об’єднує діяльність цілого ряду інститутів у справі надання 

допомоги державам-членам у їх зусиллях по скороченню числа злочинів і 

пов’язаних із злочинністю витрат, а також по організації належного 

функціонування їх систем кримінального правосуддя. Програма спрямована 

на надання допомоги у задоволенні настійних потреб міжнародного 

співтовариства у сфері запобіганню злочинності й кримінального правосуддя, 

а також на надання практичної допомоги країнам у вирішенні проблем як 

національної, так й транснаціональної злочинності. 

Спільні цілі Програми полягають у наступному; а) запобігання 

злочинності всередині держав і транснаціональній злочинності; b) боротьба із 

злочинністю як на національному так й на міжнародному рівнях; с) активізація 

регіонального й міжнародного співробітництва у сфері запобіганню 

злочинності й кримінального правосуддя і боротьба з транснаціональною 

злочинністю; d) об’єднання і згуртування зусиль держав-членів у запобіганні 

транснаціональній злочинності і боротьба з нею; e) більш дієве і ефективне 

відправлення правосуддя при повазі прав людини; f) сприяння дотриманню 

самих високих стандартів справедливості, гуманності, правосуддя і 

професійної поведінки. Програма забезпечує для міжнародного 

співтовариства широкомасштабну стратегію, в якій об’єднуються компоненти 

правової діяльності, запобігання злочинності та оперативні заходи [549]. 

Підсумовуючи зазначимо, що на формування й розвиток 

транснаціонального кримінального права здійснює вплив співробітництво 

держав й діяльність інституційних органів ООН та інших міжнародних органів 

та організацій, утворених на універсальному та регіональному рівнях. Поряд з 

державами та ООН у цьому процесі значне місце посідають: Інтерпол, 

Європол, Міжнародна Організація з Міграції; Міжнародна Організація 

Цивільної Авіації, Міжнародна морська організація, Міжнародна агенція з 

атомної енергії, Управління по наркотикам і злочинності, Комісія з 
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попередження злочинності і кримінальному правосуддю та інші. Вони 

вирішують різноманітні завдання: участь у розробці проектів міжнародних 

договорів; налагодження взаємодії національних служб кримінальної поліції; 

забезпечення безпеки торговельного судноплавства; протидія конкретним 

транснаціональним злочинам – тероризму, наркобізнесу, незаконному 

захопленню повітряних суден, незаконній міграції тощо; надання інформації 

у сфері протидії транснаціональній злочинності; розшук злочинців, 

екстрадиція та багато іншого.  

 

6.5. Теоретико-правові засади міжнародного співробітництва України у 

протидії транснаціональній організованій злочинності 

 

Сучасне міжнародне співробітництво України, необхідність у якому зростає, 

реалізується у специфічних умовах глобалізації, зростання міжнародної 

злочинності й поширення транснаціональних злочинів. Відповідно до Статуту 

ООН, Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин та співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН 

1970 р. та інших міжнародно-правових актів, усі держави повинні підтримувати і 

розвивати співробітництво одна з одною відповідно до цілей і принципів 

міжнародного права та національного законодавства. Відзначаючи високий 

рівень розвитку міжнародного права у цілому й міжнародного кримінального 

права зокрема, як зазначає професор В.Н. Денисов, «водночас сучасне 

міжнародне право характеризується всезростаючою фрагментацією, яка полягає 

у відсутності або недостатності координаційних та інших зв’язків між його 

окремими правовими порядками, що можуть виникати і розвиватися незалежно 

один від одного» [67, с. 65]. 

Зростання організованої злочинності й поширення діяльності 

транснаціональних злочинних організацій на території України припадає на 

початок 1990-х р., що обумовлено політичною ситуацією у нашій країні, 

зміною влади і напрямків розвитку в поєднанні з негативними процесами у 
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соціальній сфері та тривалою економічною нестабільністю. Сучасні проблеми 

поширення транснаціональної злочинності в Україні тісно пов’язані з 

проблемами національної безпеки, водночас, як зазначає професор М.А. 

Погорецький, сучасна організована злочинність, набуваючи 

транснаціонального характеру, являє собою соціальну патологію, яка не лише 

шкодить національним інтересам окремих держав, а й загрожує міжнародній 

безпеці. Особливу небезпеку ця форма злочинності становить для країн, що 

перебувають у процесі економічної і політичної трансформації; зокрема й 

України [284, с. 105]. Особливе поширення отримали транснаціональні 

злочини у сфері торгівлі людьми, проституції, торгівлі людськими органами, 

наркобізнесу, корупції, фінансових зловживань, відмивання коштів, 

контрабанди, торгівлі вогнепальною та холодною зброєю, транспортними 

засобами тощо. Особливу увагу Державна служба фінансового моніторингу 

України концентрує на розслідуванні фактів відмивання коштів, отриманих 

від корупційних дій, розкрадання та привласнення державних коштів і майна 

злочинними організаціями, комерційними структурами, які мали 

транснаціональні зв’язки [69]. Усі ці види міжнародної злочинності, поширені 

в Україні, викликають неабияку стурбованість й реагування суспільства на 

основі широкого міжнародного співробітництва. Україна прагне до активного 

співробітництва щодо імплементації міжнародних стандартів кримінального 

права й правосуддя й правового забезпечення ефективності такого 

співробітництва, що являється одним із пріоритетних завдань законотворчої 

діяльності та юридичної науки. У цьому відношенні заслуговує на увагу 

дисертаційне дослідження Г.П. Жаровської «Теорія та практика протидії 

транснаціональній організованій злочинності в Україні» (2019) [98], в якому 

аналізуються транснаціональна організована злочинність як явище, її 

суб’єкти, основні моделі злочинних організацій у світі, особливості 

функціонування, а також дається розгорнута кримінологічна характеристика 

українського сегменту транснаціональної організованої злочинності. 

Міжнародне співробітництво України являється одним із можливих шляхів 



 450 

підвищення ефективності державних заходів щодо попередження й протидії 

транснаціональній злочинності. Співробітництво у сфері кримінальних відносин 

передбачає постійну, узгоджену, цілеспрямовану, широку за сферами та 

різноманітну за формами та напрямами діяльність компетентних правоохоронних 

органів. Міжнародне співробітництво у сфері протидії транснаціональній 

злочинності регулюється нормами міжнародного і внутрішньодержавного права 

й спрямоване на узгодження діяльності держав щодо захисту інтересів особи, 

суспільства і держави. Також ця діяльність має на меті застосування суб’єктами 

цієї діяльності на законних підставах заходів, спрямованих на забезпечення 

національного кримінального процесу і відправлення правосуддя. Як пише 

професор М.В. Буроменський, співробітництво поширюється на процеси 

уніфікації кримінального, кримінально-процесуального, пенітенціарного 

законодавства, на надання міждержавної правової допомоги у кримінальних 

справах, на процеси формування міжнародного кримінального права [7; 26, с. 

738], що вказує на комплексний характер правової основи діяльності держави. 

У міжнародній «антикримінальній» взаємодії держав, їхня співпраця 

спрямована на попередження та стримування злочинності, розвиток 

правоохоронної та пенітенціарної сфер, на розробку нормативно-правових 

актів, криміналізацію злочинних діянь, уніфікацію законодавства про 

відповідальність за їх вчинення. Співпраця держав передбачає безпосереднє 

припинення злочинів, їх розслідування, проведення оперативно-розшукових 

дій у принагідних випадках, надання допомоги у здійсненні кримінального 

переслідування та проведенні кримінального провадження, забезпечення 

виконання кримінальних покарань, обмін аналітичною, кримінологічною та 

оперативною інформацією, розшук, арешт і конфіскацію незаконно 

переправлених за кордон капіталів. В основі міжнародного співробітництва, 

яке має бути цілеспрямованим та координованим, покладена спільність 

державних інтересів як основний фактор.  

Міжнародне співробітництво у сфері запобігання транснаціональній 

злочинності передбачає вироблення і здійснення цілого ряду спеціальних заходів 
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організаційного, кримінально-правового та кримінально-процесуального 

характеру, що являється необхідним для виявлення причин злочинності, протидії 

їй, притягнення до відповідальності винних осіб та встановлення правопорядку. 

Крім спеціальних кримінально-правових заходів протидії злочинності у 

міжнародному масштабі мають бути застосовані фактори політичного, соціально-

економічного, культурно-виховного та іншого характеру. У зв’язку з цим 

нагальним являється розробка загальної концепції протидії міжнародній 

злочинності на основі об’єднання послідовних й цілеспрямованих зусиль держав, 

міжнародних організацій, неурядових структур та інститутів громадянського 

суспільства. 

Міжнародне співробітництво здійснюється у певних сферах: це може 

бути діяльність у сфері оперативно-розшукової діяльності та співпраця у сфері 

здійснення кримінального правосуддя, а також інформаційно-технічне 

співробітництво. Як зазначає аналітик з питань організованої злочинності і 

корупції А. Рудий, «Мета політики України у сфері боротьби з організованою 

злочинністю полягає у тому, щоб на 2020 р. створити правовий і організований 

простір, який забезпечить стійке просування вперед». Бачення національної 

стратегії України у протидії організованій злочинності полягає у наступному: 

«Понизити вплив транснаціональної організованої злочинності (ТОЗ) на Україну 

з рівня загрози національній безпеці до рівня одного з питань суспільної 

безпеки».» [352, с. 39]. З цією метою в Україні створена Міжвідомча 

координаційна рада по протидії організованій злочинності, яка має повноваження 

готувати пропозиції і рекомендації по єдиному стратегічному підходу держави з 

урахуванням принципу верховенства закону і прав людини. Міжвідомча 

координація має сприяти участі недержавних організацій, міжнародних 

організацій, вчених та експертів. У координаційній раді мають бути представлені 

шість урядових органів: Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки 

України, Національне антикорупційне бюро, Державне бюро розслідувань, Офіс 

Генерального прокурора, Державна фінансова служба України.  

Правовою основою міжнародного співробітництва України являються 
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універсальні та регіональні конвенції, двосторонні міжнародні договори, 

договори про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та 

екстрадиції, установчі акти міжнародних органів й організацій, що наділені 

компетенцією у сфері протидії злочинності, а також міжвідомчі угоди та 

внутрішньодержавне, насамперед кримінальне та кримінально-процесуальне, 

законодавство. Основою співробітництва держав на універсальному рівні 

являється розроблення й ухвалення конвенцій, що включає в себе єдині принципи 

і стандарти міждержавного співробітництва у попередженні й припиненні 

транснаціональних злочинів. Можливість прямого застосування універсальних 

конвенцій, учасниками яких є переважна більшість держав-членів ООН, як 

правової основи для міжнародного співробітництва з кримінально-правових 

питань є особливо значущою з огляду на високий рівень стабільності й 

послідовності міжнародного співробітництва. Ще однією перевагою 

універсальних конвенцій, ухвалених у сфері кримінальних відносин, являється 

широка сфера їх положень про міжнародне співробітництво. 

Проте, як наголошує Г.П. Жаровська, «міждержавні договори про правову 

допомогу є головною правовою базою для ефективної співпраці правоохоронних 

органів цих країн у боротьбі з організованою злочинністю. Вони встановлюють 

рівність прав й обов’язків договірних сторін щодо захисту особистих та майнових 

прав, передачі документів та отримання матеріалів, визнання і виконання судових 

рішень» [98, с. 418]. Норми міждержавних договорів про правову допомогу 

регулюють діяльність центральних компетентних органів; обмін відповідною 

інформацією; кримінальне переслідування; порядок порушення кримінального 

провадження; проведення процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів; 

проведення експертиз, передачу предметів, пов’язаних зі злочином; видачі 

злочинців тощо. Двосторонні міжурядові угоди регулюють взаємодію 

правоохоронних органів щодо протидії окремим видам злочинів 

транснаціонального характеру та деталізують форми співробітництва, зокрема 

деталізують порядок обміну даними про осіб, що підозрюються у вчиненні 

злочину, встановлення їх місцезнаходження тощо. Взаємодія правоохоронних 
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органів держав при розкритті і розслідуванні транснаціональних злочинів 

здійснюється у наступних формах: а) спільне паралельне розслідування – так 

зване «дзеркальне» розслідування; б) створення об’єднаних слідчих бригад; 

в) створення міжнародного спеціалізованого об’єднаного органу 

розслідування (передбачено Конвенцією ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності та Конвенцією ООН проти корупції). 

Правову основу співробітництва держав з питань спільного розслідування 

транснаціональних злочинів складають наступні основні міжнародно-правові 

документи: Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

2000 р. (ст. 19), Конвенція ООН проти корупції 2003 р. (ст. 49), Європейська 

конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20 квітня 1959 р. 

(ст. 13), Рамочне Рішення Ради Європейського Союзу від 13 червня 2002 р. по 

створенню спільних слідчих груп та інші.  

Співробітництво суб’єктів міжнародних відносин у транснаціональному 

кримінальному праві слід розглядати як правовий інститут, що регулює 

відносини цих суб’єктів (держава, міжнародна організація), їхніх офіційних 

представників (правоохоронні органи) при взаємодії щодо вирішення питань, які 

стосуються матеріальних, процесуальних та організаційних аспектів 

встановлення, забезпечення і реалізації кримінальної відповідальності та 

інших заходів кримінально-правового впливу, а також попередження 

транснаціональних злочинів. 

Щодо практичної площини співробітництва у протидії злочинності 

Г.П. Жаровська виділяє два рівні. Вона пише: «Перший рівень – 

внутрішньодержавний, що становить систему поліцейських органів, які діють 

відповідно до національного і міжнародного права та забезпечують громадську 

безпеку й правопорядок. За необхідності, у разі систематичного вчинення актів 

тероризму та організованої злочинності, починають діяти органи національної 

безпеки, які також у межах своєї компетенції використовують механізми 

міжнародного співробітництва в боротьбі зі злочинністю. Другий – міжнародний 

рівень – це органи і системи органів та організацій, створених з метою боротьби 
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із загальнокримінальною злочинністю (Інтерпол) та для контролю, припинення й 

боротьби з організованою злочинністю і тероризмом (наприклад, 

Контртерористичний комітет ООН, Антитерористичний Центр СНД)» [97, с. 92]. 

Практика показує, що спільне розслідування транснаціональних злочинів, 

особливо транскордонного характеру, представниками правоохоронних органів 

держав має безсумнівні переваги.  

Міжнародне співробітництво у сфері транснаціональних кримінальних 

відносин відбувається за різними формами (надання допомоги у проведенні 

розслідувань у кримінальних справах; виконання запитів зацікавленої 

сторони; розшук осіб; заморожування або арешт майна тощо), які розвинені й 

конкретизовані у конкретних документах. 

Одним з основних напрямів сучасного міжнародного співробітництва у 

сфері протидії транснаціональній злочинності являється міжнародна правова 

допомога у кримінальних справах й включає в себе й низку заходів 

організаційного, правового, пошукового, інформаційного та іншого характеру. 

Для України участь у міжнародних заходах щодо протидії транснаціональній 

злочинності набуває актуального значення з метою протистояння тероризму, 

корупції, відмиванню брудних грошей, наркоторгівлі й іншим злочинам, 

особливо у процесі інтеграції України у світове співтовариство. Особливо 

актуальним завданням всіх державних органів у протидії транснаціональній 

організованій злочинності являється необхідність відокремити організовану 

злочинність від державних структур, а також ліквідувати корупцію. Найбільш 

широке співробітництво передбачається у сфері кримінально-процесуальних 

відносин, зокрема Кримінальним процесуальним кодексом України (ст. 542) 

передбачено, що міжнародне співробітництво під час кримінального 

провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної 

правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих 

процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, 

тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі 

засуджених осіб та виконання вироків [208]. Можуть бути передбачені й інші 
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форми співробітництва під час кримінального провадження, що визначаються у 

певних міжнародних договорах України з іншими державами.  

Найбільш поширеною формою співробітництва держав щодо злочинів, 

які становлять небезпеку в міжнародному вимірі, вважає О.О. Житний, є 

«взяття на себе зобов’язань щодо їх криміналізації та заборони» [100, с. 18]. 

Ця діяльність щодо криміналізації транснаціональних злочинів відбувається під 

впливом міжнародного права, проте лише національне законодавство здатне 

криміналізувати транснаціональні злочини. Криміналізація, підкреслює 

Ю. Баулін, «здійснюється шляхом прийняття державами зобов’язань чи 

стандартів криміналізації транснаціонально небезпечних діянь, охоплює як 

процес, так і результат визнання певних видів діянь злочинними і кримінально 

караними. Елементом криміналізації є пеналізація (встановлення 

кримінального покарання за діяння, вже визнані злочинними), а також 

диференціація кримінальної відповідальності» [11, с. 629]. Криміналізація 

транснаціональних злочинів відбувається згідно рекомендацій міжнародних 

актів, зокрема Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 р., а також – Рамкового рішення Ради ЄС про боротьбу з 

організованою злочинністю від 24 жовтня 2008 р. Так, у Кримінальному 

кодексі України розміщені новели щодо злочинів торгівлі людьми (ст. 149) та 

експлуатації дітей (ст. 150) й визначена відповідальність до п’ятнадцяти років 

за торгівлю людьми й до десяти років за експлуатацію дітей – позбавлення волі 

залежно від обставин вчинення злочину. Криміналізовано у кримінальному 

законодавстві України злочинні об’єднання різних видів. А.А. Вознюк 

пропонує поділити злочинні об’єднання, що зустрічаються у Кримінальному 

кодексі України, на загальні та спеціальні. Він пропонує: «до загальних 

доцільно віднести ті, кримінально-правові ознаки яких визначено у ст. 28 КК 

України. Це група осіб, група осіб за попередньою змовою, організована група, 

злочинна організація. Злочинні об’єднання, про які йдеться у статтях 143, 181, 

257, 258-3, 260 та 392 КК України, є спеціальними, оскільки вони 

характеризуються додатковими ознаками, названими у вказаних статтях, крім 
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загальних ознак, визначених у ст. 28 КК України» [41, с. 57]. Зокрема у 

Кримінальному кодексі України (ст. 143) криміналізовано злочин за участь у 

транснаціональних організаціях, які порушують встановлений законом 

порядок трансплантації анатомічних матеріалів людини, й встановлена 

відповідальність за його вчинення до восьми років позбавлення волі залежно 

від обставин. 

Криміналізація транснаціональних злочинів у внутрішньодержавному 

законодавстві з необхідністю передбачає активну участь України у діяльності 

міжнародних організацій та їх органів, прийнятті конвенцій та інших 

міжнародних правових актів та їх імплементації. 

Отже, міжнародне співробітництво України у протидії транснаціональній 

злочинності можна визначити як врегульовану нормами й принципами 

міжнародного права та національного законодавства спільну, скоординовану, 

цілеспрямовану діяльність спеціально уповноважених органів та посадових 

осіб України й інших держав, а також міжнародних організацій, спрямовану 

на запобігання транснаціональним злочинам, їхнє розкриття й розслідування, 

розшук і забезпечення притягнення до кримінальної відповідальності осіб, що 

вчинили кримінальні правопорушення.  

Основними формами міжнародного співробітництва у будь-якій сфері 

міждержавних відносин, зокрема у кримінальній сфері являються: договірна 

та інституційна. Договірна форма передбачена у змісті багатьох 

багатосторонніх міжнародних угод та розвинута у численних двосторонніх 

міждержавних угодах. Міжнародне співробітництва щодо виконання окремих 

заяв чи прохань значною мірою залежить від використовуваної правової 

основи, включаючи умови відповідного двостороннього або 

багатостороннього документу. Установлення міжнародного права допускають 

надання допомоги й при умові відсутності міжнародного договору, проте 

використання узгоджених положень двостороннього чи багатостороннього 

документу сприяє подоланню відмінностей у правових системах й уніфікації 

кримінального права. Інституційна форма передбачає участь України у 
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співробітництві з питань протидії транснаціональній злочинності з 

міжнародними організаціями та їх органами, у першу чергу з ООН, Радою 

Європи, Євросоюзом, Інтерполом, Європолом, комісіями, комітетами, 

конгресами тощо. 

 

6.6. Участь України в імплементаційному механізмі конвенційного 

регулювання транснаціональних кримінальних відносин 

 

У наш час, як випливає із проведеного дослідження, на міжнародному 

рівні існує механізм конвенційного регулювання транснаціональних 

кримінальних відносин й протидії міжнародній злочинності, її фінансуванню і 

корупції. Створення такого механізму обумовлено інтернаціоналізацією 

кримінального права та кримінально-процесуальних систем, взаємодією та 

зближенням кримінально-правових систем між собою, а також із міжнародним 

кримінальним правом. Зазначені процеси впливають на кримінально-правову 

систему України, удосконалення якої вимагає ефективної правової діяльності, як 

напрямку співробітництва України у сфері протидії транснаціональній 

злочинності. Ця діяльність пов’язана із підписанням й ратифікацією 

універсальних та регіональних конвенцій та їхньою імплементацією до 

законодавства України, яке базується на Конституції України [194] й включає 

Кримінальний кодекс України [206], Кримінальний процесуальний кодекс 

України [208], а також закони України: «Про організаційно-правові основи 

боротьби з організованою злочинністю», ухвалений 30 червня 1993 р., до 

нього внесені численні зміни й у новій редакції цей Закон діє з 5 січня 2017 р. 

[109], «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лютого 1992 р. 

[108], «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. [106], «Про Службу 

безпеки України» від 25 березня 1992 р. [114], «Про прокуратуру» від 

14 жовтня 2014 р. [110], інші закони, міжнародно-правові угоди, учасником 

яких є Україна. Слід мати на увазі, що правотворча робота потребує системного 

підходу, який враховує не тільки характер і тенденції організованої злочинності, 
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а й принципи і традиції національного права.  

У цій сфері взаємодія міжнародно-правових установлень та норм 

національного права реалізується у ефективному застосуванні 

внутрішньодержавним кримінальним законодавством норм міжнародного 

кримінального права, що вимагає імплементації міжнародних норм у 

кримінальне законодавство України. З цією метою до Кримінального кодексу та 

Кримінального процесуального кодексу України включено ряд нових новел й 

внесені зміни до існуючих згідно міжнародних антикримінальних конвенцій, 

щодо яких Україна має певні зобов’язання. Зміни передбачаються й в 

адміністративному, банківському, цивільному законодавстві та інших галузях. 

У численних антикримінальних конвенціях містяться положення, що 

формулюють міжнародно-правові стандарти [391] кримінально-правової 

заборони стосовно транснаціональних злочинних діянь. Участь України у 

зазначених конвенціях вимагає узгодження національного законодавства із 

міжнародно-правовими формулюваннями, що можливо у найбільш загальній 

формі, з урахуванням специфіки національної кримінально-правової системи, 

що разом з тим не являється підставою для відмови від прийнятих на себе 

зобов’язань.  

Україною ратифіковані й визнаються частиною національного 

законодавства України: Європейська конвенція про взаємну допомогу у 

кримінальних справах 1959 р., Конвенція ООН з морського права 1982 р., 

Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки 

морського судноплавства 1988 р., Конвенція про охорону персоналу ООН та 

зв’язаного з нею персоналу 1994 р., Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 р. та протоколи до неї, Конвенція ООН проти 

корупції 2003 р., Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з 

корупцією 1999 р., Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р., Конвенція Ради Європи про 

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом та щодо фінансування тероризму 2005 р. та інші. Законом України 
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21 вересня 2010 р. ратифікована Конвенція Ради Європи про заходи щодо 

протидії торгівлі людьми 2005 р. [190] (набула чинності 1 березня 2011 р.) 

Ключовим міжнародним документом, який пропонує співробітництво у 

рамках протидії організованій злочинності всім державам-членам ООН у цій 

сфері являється Конвенція ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності від 15 листопада 2000 р. та два протоколи до неї: Протокол про 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і 

покарання за неї та Протокол проти незаконного ввозу мігрантів сушею, 

морем і повітрям. Україна ратифікувала Конвенцію із застереженнями і 

заявами Законом України № 1433-IV від 4 лютого 2004 р. [111] (набув 

чинності 21 травня 2004 р.) й тим самим взяла на себе зобов’язання вжити ряд 

заходів, у тому числі: криміналізувати внутрішні злочини (участь в 

організованій злочинній групі, відмивання коштів, корупція), прийняти 

правила екстрадиції, підтримувати співробітництво у правоохоронній 

діяльності, сприяти підготовці кадрів і технічної допомоги у протидії 

транснаціональній злочинності тощо. 

Звернемо увагу на те, що у Конвенції ООН 2000 р. сформульовані правові 

підстави міжнародного співробітництва у протидії транснаціональній 

організованій злочинності, зокрема у ст. 20 передбачено використання 

спеціальних методів розслідування, тобто, якщо це допускається основними 

принципами внутрішньої правової системи, кожна Держава-учасниця, у межах 

своїх можливостей і на умовах, встановлених її внутрішнім законодавством, 

вживає необхідних заходів для того, щоб дозволити належне використання 

контрольованих постачань і в тих випадках, коли вона вважає це доречним, 

використовувати інші спеціальні методи розслідування, такі як електронне 

спостереження або інші форми спостереження, а також агентурні операції, її 

компетентними органами на її території з метою проведення ефективної боротьби 

проти організованої злочинності. Сучасними є деякі й інші положення Конвенції, 

зокрема ті, що передбачають можливість створення органів з проведення 

спільних розслідувань (ст. 19) або заслуховування особи за допомогою 
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відеозв’язку, якщо особиста її присутність на території запитуючої Держави-

учасниці не є можливою або бажаною (п. 18 ст. 18).  

Заяви й застереження щодо положень Конвенції ООН 2000 р. у Законі 

України № 1433-IV стосуються принципових питань внутрішньодержавного 

права, зокрема у ньому зазначено, що «Конвенція застосовуватиметься тільки 

за умови дотримання конституційних принципів і фундаментальних засад 

правової системи України» (п. 1). Національні органи України, що здійснюють 

кримінальне переслідування за транснаціональні злочини, а також у процесі 

взаємодії з органами іноземних держав та міжнародними органами, 

застосовують внутрішнє право, яке має відповідати нормам міжнародного 

права та міжнародного кримінального права, або застосовувати норми цих 

галузей безпосередньо. Важливим являється уточнення до ст. 2 п. "b": у 

кримінальному законодавстві України поняттю «серйозний злочин» 

відповідають поняття «тяжкий» і «особливо тяжкий злочин». При цьому 

тяжкий злочин – це злочин, за який передбачено такий вид покарання, як 

позбавлення волі на строк не менше п'яти і не більше десяти років (ст. 12 ч. 4 

КК України), а особливо тяжкий злочин – за який передбачено такий вид 

покарання, як позбавлення волі на строк понад десять років або довічне 

позбавлення волі (ст. 12 ч. 5 КК України). 

При ратифікації Конвенції ООН 2000 р. зроблено важливе застереження, 

щодо звільнення від кримінальної відповідальності організатора або керівника 

злочинної організації. Згідно із законодавством України (ст. 255 ч. 2 КК 

України) зазначені особи несуть кримінальну відповідальність незалежно від 

умов, передбачених ст. 26 Конвенції, згідно п. 3 якої «Кожна Держава-

учасниця розглядає питання про те, щоб передбачити, відповідно до основних 

принципів свого внутрішнього законодавства, можливість надання імунітету 

від кримінального переслідування особі, яка істотно співробітничає у 

розслідуванні або кримінальному переслідуванні у зв’язку зі злочином, що 

охоплюється цією Конвенцією». 

Міжнародне співробітництво України здійснюється у різних сферах, 
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серед яких особлива увага приділяється протидії тероризму, у зв’язку з чим 

ратифіковані: Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 р., 

Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р., 

Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 р. й 

внесені зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального 

процесуального кодексу України. Законом України від 17 січня 2002 р. 

ратифікована Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом (набула 

чинності 14 червня 2002 р.), визначає необхідність вжиття ефективних заходів 

для забезпечення того, щоб злочинці, які вчинили терористичні акти, не 

уникнули переслідування й покарання. Законом України від 17 листопада 

2010 р. ратифікована Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт 

та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та щодо фінансування 

тероризму від 16 травня 2005 р. (набула чинності 1 січня 2011 р.), яка 

спрямована на удосконалення міжнародно-правового механізму протидії 

злочину відмивання грошей і фінансуванню тероризму. Законом України від 

31 липня 2006 р., ратифікована Конвенція Ради Європи про запобігання 

тероризму від 16 травня 2005 р. (набула чинності 1 червня 2007 р.), у якій 

дається більш розширений перелік терористичних злочинів порівняно з 

попередньою Конвенцією, викладених й визначених в одному із міжнародних 

договорів, наведених у Додатку.  

Слід відзначити, що законодавство України поступово адаптується до 

сучасних вимог правового забезпечення протидії транснаціональній злочинності. 

Важливі зміни закладено у КК України, особливо щодо протидії тероризму, та у 

КПК України. У Кримінальному кодексі України [206] ст. 258 «Терористичний 

акт» визначено, що «Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення 

вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я 

людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких 

наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, 

залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного 

ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або 
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невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого 

самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, 

юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних 

політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також 

погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою – караються 

позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або 

без такої». Статтею 258 КК України також регулюються рецидив 

терористичного злочину та вчинення злочину групою осіб, визначаються 

обтяжуючі обставини, пов’язані із смертю людей, а також пом’якшуючі 

обставини.  

Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-

процесуального кодексів України щодо запобігання тероризму» від 21 вересня 

2006 р. [104] регламентація відповідальності за вчинення терористичних 

злочинів у КК України була істотно змінена: ст. 258 була доповнена новими 

статтями щодо «втягнення у вчинення терористичного акту», «публічні 

заклики до вчинення терористичного акту», «створення терористичної групи 

чи терористичної організації» та «сприяння вчиненню терористичного акту». 

Законом України від 18 травня 2010 р. Кодекс доповнено статтею щодо 

фінансування тероризму й визначена санкція за цей злочин. 

Стратегічним документом у сфері протидії тероризму слід визнати 

Концепцію боротьби з тероризмом, ухвалену Указом Президента України від 

5 березня 2019 р. № 53/2019 [195], яка має на меті сприяти функціонуванню 

системи протидії тероризму з урахуванням існуючих та потенційних 

терористичних загроз для України. Концепція визначає проблеми, що 

потребують розв’язання (розділ II), принципи й напрями реалізації (розділ III), 

основні пріоритети боротьби з тероризмом (розділ IV), а також шляхи та 

способи розв’язання проблем (розділ V).  

Комплексним базовим нормативно-правовим актом, що встановлює 

принципи протидії тероризму, регулює повноваження суб’єктів протидії та 

організаційні основи їх діяльності є Закон України «Про боротьбу з 



 463 

тероризмом» від 20 березня 2003 р. [103]. У Законі дається визначення понять 

«тероризм», «терористичний акт», «технологічний тероризм», «міжнародний 

тероризм», «терорист», «терористична група» (розділ I); «антитерористична 

операція» та умови її проведення (розділ III), порядок відшкодування шкоди, 

заподіяної терористичним актом та соціальна реабілітація осіб, які 

постраждали від терористичного акту (розділ IV); правовий і соціальний 

захист осіб, які беруть участь у боротьбі з тероризмом (розділ V), встановлена 

відповідальність за участь у терористичній діяльності (розділ VI) та інше. 

Заслуговує на увагу співробітництво України з міжнародними 

організаціями та іншими державами, зокрема із Радою Європи, у протидії 

економічній злочинності та фінансовим зловживанням у країнах Європи. З 

цією метою у рамках Ради Європи була ухвалена Конвенція про відмивання, 

пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р. 

[175], яка вступила в силу 1 вересня 1993 р. й була ратифікована Законом 

України від 17 грудня 1997 р. (набула чинності 1 травня 1998 р.). Конвенція 

відкрита для підписання державами, навіть якщо вони не є членами Ради 

Європи, що надає документу міжнародно-правового статусу, значення якого 

виходить за межі Європи. 

Україна також тісно співпрацює з Радою Європи у сфері протидії злочинам 

корупції, зокрема у розробці сучасних антикорупційних стандартів, підготовці 

проектів європейських антикорупційних конвенцій та створенні спеціалізованого 

контрольного органу за дотриманням антикорупційних стандартів у державах-

членах Ради Європи – Групи держав проти корупції (ГРЕКО). Законом України 

від 18 жовтня 2006 р. ратифікована Кримінальна конвенція РЄ про боротьбу з 

корупцією 1999 р. (набула чинності 1 березня 2010 р.). 

Слід відзначити існування колізій у нормативно-правовому регулюванні 

діяльності суб’єктів протидії злочинам корупції у законодавстві України, на що 

звертає М.П. Марчук [237]. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. № 1698-VII цей орган 

утворюється Президентом України. Проте, згідно ст. 106 Конституції України 
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йому таких повноважень не надано. До того ж відповідно до Закону України «Про 

Службу безпеки від 25 березня 1992 р. № 2229-XII згідно ст. 2 ч. 2 до її завдань 

входить попередження, виявлення, припинення корупції, яка безпосередньо 

створює загрозу життєве важливим інтересам України. Закон України «Про 

внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів 

України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ 

національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» № 1689-VII 

[105] передбачає можливість проведення спеціального кримінального 

провадження щодо підозрюваного (обвинуваченого), який переховується від 

органів слідства та суду за межами країни, і стосується виключно злочинів проти 

основ національної безпеки України, світу, безпеки людства і міжнародного 

правопорядку, умисних убивств, злочинів, пов’язаних з терористичною 

діяльністю, та корупційних злочинів. 

Використання Інтернету та інформаційних технологій відкриває перед 

людством безмежні можливості, але й створює нові серйозні загрози, адже світ 

стає відкритим й потребує формування «правил гри». Збереження 

кіберпростору відкритим, надійним та безпечним потребує комплексного та 

узгодженого підходу всіх держав у міжнародному співробітництві у цій сфері. 

В Україні розроблено Стратегію кібербезпеки [413], створено команди 

реагування на надзвичайні події у кіберпросторі й Законом України [112] 

ратифіковано Конвенцію про кіберзлочинність 2001 р. [180] та Додатковий 

протокол до неї, який стосується криміналізації дій расистського та 

ксенофобського характеру, вчинені через комп’ютерні системи, від 28 січня 

2003 р. [75]. 

У рамках Ради Європи була прийнята Європейська конвенція про охорону 

археологічної спадщини (переглянута) 1992 р. [91], замість аналогічної 

Європейської конвенції, підписаної у Лондоні 6 травня 1969 р. Ратифікація 

Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини відбулась 10 

грудня 2003 р. Законом України 1369-IV (набула чинності 27 серпня 2004 р.). 

Норми цієї Конвенції передбачають співробітництво держав-членів у сфері 
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запобігання нелегальному обігу об'єктів археологічної спадщини та 

нелегальним розкопкам (ст. 10). 

Важливим напрямком міжнародного співробітництва України являється 

видача особи (екстрадиція), яка відбувається на підставі внутрішнього 

законодавства запитуваної держави-учасниці або міжнародного договору про 

видачу відповідно до умов, що ними передбачаються. Більшість правових 

норм, що регулюють відносини у сфері екстрадиції, знаходять своє 

відображення у різноманітних міжнародних договорах (конвенціях), в яких 

Україна бере участь, а також двосторонніх договорах з державами. Це можуть 

бути спеціальні конвенції про екстрадицію (Європейська конвенція про 

видачу правопорушників 1957 р.,), конвенції про правову допомогу у 

кримінальних справах, які містять окремі норми щодо екстрадиції 

(Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 

1959 р.), конвенції про боротьбу з міжнародними злочинами і злочинами 

міжнародного характеру (Конвенція ООН проти корупції 2003 р.), за якими 

Україна має певні зобов’язання. Одним з перших із спеціальних договорів про 

екстрадицію є Договір між Україною і Китайською Народною Республікою 

про екстрадицію 1999 р. Норми про видачу містяться також у двосторонніх 

договорах про взаємну правову допомогу у кримінальним справах, зокрема у 

Договорі між Україною та США від 22 липня 1998 р., Договорі між Україною 

та Федеративною республікою Бразилія від 16 січня 2002 р. (нині діє близько 

30 таких договорів). 

Законодавством України (Глава 44 Кримінально-процесуального кодексу 

України «Видача осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 

(екстрадиція)» [208]) закріплені загальні умови та процесуальний порядок 

підготовки необхідних документів, що передбачає: офіційне звернення про 

встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку 

необхідно видати, та видачу такої особи; перевірку обставин, що можуть 

перешкоджати видачі; прийняття рішення за запитом; фактичну передачу 

такої особи під юрисдикцію запитуючої держави. При цьому норми ст. 16 п. 8 
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Конвенції ООН 2000 р. закликають держави не зволікати з процедурою видачі 

та спростити пов'язані з нею вимоги про надання доказів, а норми ст. 16 п. 9 

надають державам-учасницям право, на прохання запитуючої держави, взяти 

під варту особу, яка знаходиться на її території й видача якої запитується, або 

вжити інших відповідних заходів для забезпечення її присутності в ході 

процедури видачі.  

Конвенція ООН 2000 р. щодо видачі осіб, що скоїли транснаціональний 

злочин, допускає наявність двох різнопланових традицій у сфері права й 

практики. По-перше, держави-учасниці можуть обумовлювати видачу 

наявністю договору між запитуваною і запитуючою державами, та, по-друге, 

при відсутності договору, передбачити допустимість видачі, закріпивши 

відповідну норму у своєму внутрішньому законодавстві. Зокрема, при 

ратифікації Конвенції ООН 2000 р. у відповідному законі Україною 

передбачено, що Конвенція являється правовою підставою для 

співробітництва по питанням видачі, якщо із запитуваною державою 

договірних відносин щодо видачі не існує [111]. 

Більшість антикримінальних конвенцій містять положення про 

включення транснаціональних злочинів до категорії таких, що підлягають 

екстрадиції між країнами-учасницями. Для України є важливою норма, яка 

встановлює обов’язок держави під час передачі на зберігання своєї 

ратифікаційної грамоти чи документів про прийняття, затвердження або 

приєднання до конвенції повідомити депозитарія про те, чи буде вона 

розглядати вказану конвенцію в якості правової підстави для співробітництва 

в питаннях видачі з іншими її учасниками.  

Окрім обов’язкової наявності міжнародного договору, чинне 

законодавство України не містить будь-яких правових підстав видачі осіб, що 

вчинили транснаціональний злочин у межах її території. Щодо громадян 

України діє норма Конституції України ст. 25 ч. 2, згідно якої видача громадян 

України іншій державі у будь-якому випадку заборонена. Це положення 

конкретизоване у ст. 10 ч. 1 Кримінального кодексу України: «Громадяни 
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України, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані 

іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та 

віддання до суду» [206]. Зазначені норми про невидачу громадян України 

стосуються тільки іншої держави. Конституційний Суд України у справі про 

Римський статут від 11 липня 2001 р. [37] дав роз’яснення, що питання видачі 

(екстрадиція) громадянина України іншій державі щодо заборони належить до 

національної юрисдикції й не підлягає міжнародній юрисдикції. Таким чином 

гарантується неупередженість судового розгляду та справедливість і 

законність покарань для громадян своєї держави. Як відзначає С. Чехович, 

умови невидачі осіб іншій державі «базуються на принципах міжнародного 

права та внутрішньої правової доктрини захисту прав людини, захисту 

інтересів своєї держави» [425, с. 117]. Однак невидача власних громадян 

зовсім не означає, що вони можуть уникнути покарання й залишитися 

безкарними. Умови, прописані у міжнародному договорі, передбачають, що 

кожна сторона на прохання іншої сторони договору зобов’язується порушити 

або перейняти відповідно до свого законодавства кримінальне переслідування 

щодо свого громадянина, підозрюваного у скоєнні злочину на території іншої 

сторони, якщо вона відмовляється у його видачі. Зазначимо, що норми ст. 8 та 

10 Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності осіб 

за вчинення злочину, а також положення двосторонніх міжнародних договорів 

України не передбачають невидачі такої категорії осіб як біженці. 

Щодо іноземців, що вчинили злочини на території України, згідно ст. 10 

ч. 2 КК України, їх видача можлива тільки після того, як вони були засуджені 

на підставі КК України, і тільки тій державі, громадянами якої вони є [206].  

Для успішної протидії транснаціональній злочинності особливої 

актуальності набуває забезпечення безпеки конфіденційних джерел інформації, 

свідків, потерпілих. В Україні охорону свідків та потерпілих осіб, згідно Закону 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві» від 23 грудня 1993 р. [106], здійснюють спецпідрозділи 

правоохоронних органів, які існують у структурі Служби безпеки України, 



 468 

Державного бюро розслідувань, Національної поліції та Національного 

антикорупційного бюро України. В Україні розроблена й у грудні 2017 р. 

презентована концепція закону про захист свідків в кримінальному 

судочинстві (так званий «Закон Аміни Окуєвої»), згідно якої забезпеченням 

безпеки свідків та потерпілих осіб має займатися спеціально створена 

Національна служба державного захисту осіб, які беруть участь у 

кримінальному провадженні згідно Закону України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 

1993 р. [106]. Отже, ця сфера відносин в Україні знаходиться у процесі 

реформування й вивчення міжнародного досвіду та практики зарубіжних країн 

є нагально необхідними. У зв’язку з цим, доцільно врахувати при встановленні 

кримінальної відповідальності або її пом’якшення особам, інформація або 

показання яких сприяли викриттю осіб, які вчинили тяжкі транснаціональні 

злочини. 

Деякі з конвенцій, наприклад, про боротьбу з тероризмом та 

комп’ютерними злочинами, не потребували встановлення нових кримінально-

правових заборон, тому що ці діяння вже були криміналізовані у законодавстві 

України про кримінальну відповідальність. Однак стосовно інших конвенцій 

часто давалася взнаки відсутність відповідного імплементаційного механізму 

до кримінального законодавства України. Наприклад, після ратифікації 17 

грудня 1997 р. Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію 

доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 р., відповідна норма була введена 

тільки після прийняття нового Кримінального кодексу України 5 квітня 

2001 р. До того часу відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, 

частково підпадало під склад злочину, передбаченого ст. 213 Кримінального 

кодексу України в редакції 1960 р. «Придбання або збут майна, завідомо 

здобутого злочинним шляхом», що, звісно, не відображало всіх ознак 

вказаного злочину. Положення Конвенції ООН про боротьбу проти 

незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р., 

ратифікованої ще Постановою Верховної Ради УРСР 25 квітня 1991 р., були 
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імплементовані до ст. 229-1-229-20 КК України в редакції 1960 р. тільки у 

1995 р. 

Найбільш широко імплементаційний механізм конвенційного регулювання 

транснаціональних кримінальних відносин передбачений у новелах чинного 

Кримінального процесуального кодексу України, що містяться у Розділі IХ 

«Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» [208], 

норми якого спрямовані на сферу кримінально-процесуальних відносин. 

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у 

вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги 

шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, 

які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття 

кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. 

Як зазначено у ст. 542 Кодексу, міжнародним договором України можуть бути 

передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час 

кримінального провадження. Однак за відсутності міжнародного договору 

України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути 

надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності (ст. 

544). 

Відповідно до ст. 561 Кримінального процесуального кодексу України, на 

території нашої держави з метою виконання запиту про надання міжнародної 

правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені 

цим Кодексом або міжнародним договором. Водночас Кодексом виділені ряд 

процесуальних дій, здійснення яких можливе лише за відповідним рішенням 

слідчого судді або суду: тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 159); арешт 

майна (ст. 170); проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233); обшук 

(ст. 234); слідчий експеримент, що проводиться в житлі чи іншому володінні 

особи (ч. 5 ст. 240); примусове залучення особи для проведення медичної або 

психіатричної експертизи (ч. 3 ст. 242); відбирання біологічних зразків примусово 

для проведення експертизи (ч. 3 ст. 245); встановлення місцезнаходження 

радіоелектронного засобу (ст. 268); спостереження за особою, річчю або місцем 
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(ст. 269); аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270) тощо. Проведення певних 

процесуальних дій вимагає санкції прокурора, зокрема: огляд трупа, пов’язаний з 

ексгумацією (ст. 239); освідування особи (ст. 241); контроль за вчиненням 

злочину (ст. 271). Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України також 

визначає порядок надання міжнародної правової допомоги шляхом видачі осіб, 

які вчинили кримінальне правопорушення (глава 44), особливості кримінального 

провадження у порядку перейняття (глава 45), порядок визнання та виконання 

вироків судів іноземних держав та передачі засуджених осіб (глава 46).  

Міжнародне співробітництво розвивається з використанням як давніх форм 

і способів, таких, наприклад, як екстрадиція та правова допомога у кримінальних 

розслідуваннях, так і нових правових засад, створених для протидії конкретним 

видам транснаціональних злочинів на національному рівні. У наш час 

спостерігається тенденція розширення сфер співробітництва відповідно до 

процесу інтернаціоналізації злочинності, зростання злочинності та появи нових 

видів злочинів.  

Таким чином, із зазначеного випливає, що транснаціональні злочини 

після імплементації до Кримінального кодексу України можуть бути 

закріплені: а) в одній статті КК України та відповідати одному складу злочину; 

наприклад торгівля людьми (ст. 149), тероризм (ст. 258); б) у двох або більше 

складах злочинів за КК України, які повністю відображують елементи складу 

злочину за міжнародним кримінальним правом; наприклад захопленню 

заручників, криміналізованому на міжнародному рівні в Міжнародній 

конвенції про боротьбу із захопленням заручників 1979 р., у КК України 

відповідають відразу два склади злочину, передбачені ст. 147 «Захоплення 

заручників» та ст. 349 «Захоплення представника влади або працівника 

правоохоронного органу як заручника», які відносяться одна до одної як 

загальна та спеціальна норми; в) у складі злочину за КК України, який є більш 

широким, ніж відповідна міжнародно-правова норма; наприклад Міжнародна 

конвенція про боротьбу з підробкою грошових знаків 1929 р. встановлює 

кримінальну відповідальність за підробку тільки грошових знаків, а ст. 199 до 
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предметів злочину відносить також державні цінні папери та білети державної 

лотереї; г) у двох або більше складах злочину за міжнародним кримінальним 

правом. 

Безпосередня імплементація рекомендацій конвенцій та протоколів до них 

щодо криміналізації транснаціональних злочинів та моделей диспозицій, які 

пропонуються до законодавства України, потребує відповідного теоретичного 

опрацювання і надання необхідних визначень предмета та засобів вчинення таких 

злочинів. Як зазначають П. Андрушко й Н. Розенфельд, «сприйняття теоретиками 

об’єктивної необхідності визначення предмету злочину як предмету, на який 

спрямоване суспільно небезпечне посягання, незалежно від того, матеріальний 

він чи віртуальний, надасть змогу визнавати як предмет злочину викрадені 

віртуальні гроші, які знаходилися на рахунку банку, а пін-код, який був 

придбаний через Інтернет і завдяки якому злочинець отримав доступ до такого 

рахунку – засобом вчинення злочину. Якщо на сьогодні предмет складу 

правопорушення фізичного викрадення пластикової банківської картки 

оцінюється з урахуванням вартості такої картки, оскільки саме вона є 

матеріальною, визнання предметом злочину віртуальних коштів, доступ до яких 

забезпечує така картка, не враховується як предмет злочину. При цьому фахівці 

стверджують, що основна ознака платіжного засобу – його зміст, оскільки він 

призначений для передачі доручень і інформації на передачу грошових коштів» 

[3, с. 67]. 

Основними теоретичними проблемами імплементації положень 

міжнародних конвенцій та протоколів до них до внутрішнього законодавства 

України являються:  

- розробка формулювань норм права з урахуванням моделей, наданих 

конвенціями та протоколами до них та внесення відповідних пропозицій до 

парламенту України; 

- проведення комплексних досліджень ознак предмету та засобів вчинення 

транснаціональних злочинів, що значно поширюються на території України 

останнім часом, наприклад кіберзлочини, відмивання брудних грошей, торгівля 
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людьми та ін., що включає аналіз і визначення ступеню суспільної небезпеки 

таких злочинів з урахуванням можливості їх дистанційного здійснення, 

визначення місця вчинення злочину, варіативності у часі, суб’єктів злочину, 

можливої віддаленості співучасників, кількості постраждалих тощо; 

- на основі проведених досліджень, розробка рекомендацій та методик для 

розслідування транснаціональних злочинів правоохоронними органами з 

урахуванням особливостей доказування предмету злочину та його складу. 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що нині в Україні існує 

правовий механізм щодо протидії організованій злочинності, її фінансуванню і 

корупції, що свідчить про якісно новий рівень розуміння і готовність протидіяти 

небезпечним видам транснаціональних злочинів, проте разом з тим відзначимо 

необхідність удосконалення внутрішнього законодавства у цій сфері. 

Міжнародна та національна криміналізація суспільно-небезпечних діянь 

транснаціонального характеру є взаємопов’язаними процесами, які 

виражаються у визнанні цих діянь злочинними та кримінально карними на 

міжнародному рівні у конвенціях або інших міжнародно-правових угодах та в 

наступній імплементації положень відповідних міжнародно-правових угод у 

національне кримінальне право держав-учасниць цих угод. Підставами 

криміналізації суспільно-небезпечних діянь транснаціонального характеру в 

національному законодавстві України являються: міжнародна протиправність, 

наявність суб’єкту злочину за законодавством України й караність за 

Кримінальним кодексом України відповідно до міжнародних зобов’язань 

України. 

Притягнення до кримінальної відповідальності за транснаціональні 

злочини відбувається на підставі єдиного комплексу правових норм 

кримінального права України та міжнародного кримінального права. 

Виключно до компетенції правового регулювання за нормами кримінального 

права України належить встановлення елементів складів злочинів 

транснаціонального характеру та визначення покарання за їх вчинення,  

Слід відмітити й певні недоліки у правовому регулюванні кримінальної 
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відповідальності за транснаціональні злочини у кримінальному праві України. 

По-перше, між імплементацією норм міжнародних конвенцій щодо протидії 

транснаціональним злочинам й ратифікацією цих конвенцій існує значний 

часовий перебіг. По-друге, відображення елементів складів 

транснаціональних злочинів не завжди є повним у законодавстві України про 

кримінальну відповідальність. 

Імплементація транснаціональних злочинів здійснюється до різних 

розділів Особливої частини Кримінального кодексу України й елементи 

складів таких злочинів можуть належати до одного чи декількох складів 

злочинів Кримінального кодексу України. Склади злочинів за кримінальним 

правом України також можуть бути сформульовані більш широко, ніж склади 

транснаціональних злочинів, встановлені на міжнародному рівні. Процес 

імплементації міжнародно-правових норм до законодавства України про 

кримінальну відповідальність потребує вдосконалення. Створення дієвого 

механізму правових та організаційних засобів втілення напрацьованих 

міжнародною спільнотою норм у зазначеній сфері та побудови державної 

системи випереджального реагування на ситуації, що можуть виникати 

внаслідок транснаціональної злочинної діяльності, являється необхідним.  

 

6.7. Організаційно-інституційна діяльність України у протидії 

транснаціональній злочинності 

 

Вагомим напрямком співробітництва України у сфері протидії 

транснаціональній злочинності являється організаційно-інституційна 

діяльність. Важливі завдання міжнародної спільноти у протидії 

транснаціональній злочинності вирішуються за сприяння міжнародних 

організацій і реалізується на глобальному та регіональному рівнях. Як вже 

зазначалось, провідними органом міжнародного співробітництва у цьому 

напрямку на рівні глобальної взаємодії є Організація Об’єднаних Націй, яка 

формулює загальні стандарти, принципи, рекомендації й ін. У цій діяльності 
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Генеральна Асамблея ООН є ініціатором розроблення міжнародних і 

національних програм протидії економічній злочинності, наркобізнесу, 

відмиванню грошей, тероризму [70, с. 65]. Не дивлячись на те, що у сфері 

антикримінальної політики ООН відповідальна перед світовою спільнотою 

передусім за глобальну координацію боротьби з посяганнями на мир, 

міжнародні правопорядок і безпеку, Організація приділяє багато уваги 

протидії й іншим видам злочинів, які мають міжнародні (транснаціональні) 

елементи та поширення яких досягає наднаціональних масштабів. Україна 

являється членом ООН з часу заснування, входить до її головних та допоміжних 

органів, зокрема Ради ООН з прав людини, Комісії з попередження злочинності 

та кримінального правосуддя, Комісії з наркотичних засобів, Статистичної 

комісії, Комісії з народонаселення та розвитку, а також тісно співпрацює із 

об’єднаннями, що діють на неурядовій основі, а саме: Міжнародна асоціація 

кримінального права, Міжнародне кримінологічне товариство, Міжнародне 

товариство соціального захисту, Міжнародний кримінальний і пенітенціарний 

фонд, Міжнародна організація з міграції, Міжнародна асоціація допомоги 

ув’язненим, Міжнародна амністія, Міжнародна федерація прав людини, 

Міжнародний трибунал з морського права та ін., наприклад, співробітництво 

України із Міжнародною організацією з міграції здійснюється у напрямі 

запобігання та протидії такому кримінальному явищу, як торгівля людьми [49, 

с. 14]. Україна бере участь у скоординованих міжнародних заходах по протидії 

морському піратству, збройним пограбуванням суден й входить до Контактної 

групи з протидії піратству біля узбережжя Сомалі.  

У співробітництві з Організацією Об’єднаних Націй Україна 

дотримується цілей та принципів Статуту, прозорості, демократичності, 

протидії викликам та загрозам сучасному світопорядку. Стосовно міжнародної 

співпраці в рамках ООН розроблені й схвалені Резолюцією № 45/107 від 14 

грудня 1990 р. Генеральною Асамблеєю ООН Рекомендації щодо 

міжнародного співробітництва в сфері попередження злочинності і 

кримінального правосуддя у контексті розвитку [339]. В Рекомендаціях 
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зазначено, що державам-членам ООН слід приділяти особливу увагу 

«прийняттю і забезпеченню виконання відповідних законів і правил, з тим щоб 

тримати під контролем і нищити транснаціональну злочинність та незаконні 

міжнародні угоди, особливо шляхом створення відповідних систем 

співробітництва. Необхідно також переглянути національні закони для 

забезпечення більш ефективної в адекватної реакції на нові форми злочинної 

діяльності не тільки через застосування кримінальних санкцій, але й з 

допомогою цивільно-правових чи адміністративних заходів» (п. 3). З цією 

метою «необхідно здійснювати такі практичні заходи, як видача злочинців, 

надання взаємної допомоги в питаннях кримінального правосуддя» (п. 10).  

Одним з пріоритетних напрямків співпраці України з ООН являється 

контртерористичний. Україна являється учасницею всіх міжнародних 

конвенцій і протоколів, що регулюють відносини протидії злочинам 

тероризму. Під час головування у Раді Безпеки ООН 13 лютого 2017 р. Україна 

ініціювала Резолюцію S/RES/2341 щодо захисту критичної інфраструктури від 

терористичних загроз в рамках Глобальної контртерористичної стратегії ООН. 

Важливим напрямком співпраці України з ООН являється сфера протидії 

незаконному обігу наркотиків. Законодавчо визначені напрями національної 

політики України та державні заходи у сфері протидії незаконному обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також 

відповідальність за злочини у цій сфері, відповідають вимогам спеціальних 

міжнародних договорів, прийнятих у рамках ООН, до яких Україна 

приєдналася. Серед них: Єдина конвенція ООН про наркотичні засоби від 30 

березня 1961 р. [95] зі змінами внесеними Протоколом від 25 березня 1972 р., 

Конвенція ООН про психотропні речовини від 21 лютого 1971 р. [186], 

Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. [166]. 

Актуальними напрямами розвитку міжнародного співробітництва 

України є співпраця з питань протидії злочинності з Радою Європи та з 

Європейським Союзом. Відповідні конвенції регіонального значення 
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(Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 р., Європейська 

конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 р., 

Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах 

1972 р., Конвенція про кіберзлочинність 2001 р. та ін.) надають широкі 

можливості щодо надання правової допомоги у сферах протидії організованій 

злочинності, тероризму, незаконному обігу наркотичних речовин, корупції, 

кіберзлочинності тощо. Важливим напрямом міжнародного співробітництва у 

протидії міжнародній злочинності, як відзначає В.В. Милинчук, «крім 

уніфікації та гармонізації підходів, являється удосконалення 

інституціонального аспекту – створення на національному, регіональному і 

міжнародному рівнях структур, що забезпечують ефективність кримінального 

переслідування злочинців» [243, с. 94]. Як сказано в Рекомендації R(96)8 

Комітету Міністрів Ради Європи, у довгостроковій перспективі існуючі 

структури взаємної допомоги, що базуються на традиційній концепції окремих 

держав, могли б бути доповнені адекватними заходами співробітництва і 

покращені створенням нових наднаціональних судових структур» [338].  

Співробітництво у рамках європейських регіональних структур 

здійснюється у різних сферах протидії міжнародній злочинності. Зокрема, в 

Стратегії та Плані дій Європейського Союзу з протидії наркоманії визначений 

інтегрований підхід, що передбачає заходи за чотирма напрямами (скорочення 

пропозиції, попиту, удосконалення міжнародного співробітництва, 

насамперед з ООН, та покращення розуміння феномену наркоманії), який 

відповідає Концепції та Плану заходів протидії наркоманії України. Проте, як 

зазначає З. Макаруха, «серед найбільш впливових міжнародних організацій, 

що безпосередньо здійснюють правоохоронну діяльність у сфері боротьби з 

незаконним обігом наркотичних та психотропних речовин, варто назвати 

Міжнародну організацію карної поліції (Інтерпол) і Раду митного 

співробітництва» [229, с. 272]. Також співробітництво з Європейським 

Союзом у сфері протидії незаконному переміщенню наркотиків передбачає 

стратегічна угода з Європейським поліцейським управлінням (Європолом).  
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Принципово новою для України стала взаємодія з Міжнародною 

організацією кримінальної поліції – Інтерпол, яка визнана ООН як міжурядова 

міжнародна організація, що є юридичною особою з міжнародним правом з 

власними правами і прерогативами. Як відзначає старший радник юстиції 

І.М. Чуб, «одним із таких органів, який на міжнародному рівні координує 

роботу правоохоронних органів в боротьбі зі злочинністю, в тому числі й з її 

транснаціональними проявами є Інтерпол, куди входить Україна з 1992 року. 

В той же час діяльність правоохоронних органів України і, зокрема Укрбюро 

Інтерполу, з міжнародного розшуку злочинців здійснюється в рамках 

Міжнародної організації кримінальної поліції – Інтерполу і має тенденцію до 

поліпшення цієї співпраці» [427, с. 86]. І.М. Чуб називає чинники, завдяки 

яким відбулась розбудова Українського бюро Інтерполу: глобалізація 

міжнародних відносин; розширення інтеграції в світове співтовариство; 

втілення нових підходів в сфері управління правоохоронними органами; 

міжнародне співробітництво в боротьбі з злочинністю; реформування 

правоохоронної системи; імплементацію міжнародно-правових норм в 

регулювання національно-правової системи та ін. [427, с. 87]. 

Співробітництво з Міжнародною організацією кримінальної поліції було 

започатковано за зверненням Уряду на 61-й сесії Генеральної Асамблеї 

Інтерполу, у зв’язку з чим ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України № 220 

від 25 березня 1993 р. «Про Національне центральне бюро Інтерполу» та 

затверджено Положення про Національне центральне бюро Інтерполу. Згодом 

був виданий Указ Президента України № 872 від 6 серпня 2004 р. «Про 

представника Національного центрального бюро Інтерполу України у 

Міжнародній організації кримінальній поліції – Інтерпол». Національне бюро 

Інтерполу в Україні, діяльність якого регулюється численними нормативно-

правовими актами підзаконного характеру, являється важливим інструментом у 

протидії нашої держави сучасній транснаціональній злочинності. 

Відповідно до цілей Інтерполу, що визначені у ст. 2 Статуту цієї Організації, 

співробітництво держав-членів будується на принципах поваги національного 
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суверенітету; боротьби лише із загальнокримінальними злочинами; відмови 

Організації у наданні допомоги у справах політичного, військового, релігійного 

або расового характеру; співпраці на взаємності, обов’язковості виконання 

запитів, оперативності; міцній організаційній та правовій основі на 

національному рівні. Виходячи з цих цілей завданнями Національного 

центрального бюро Інтерполу в Україні являється: 1) реалізація, у межах 

компетенції, державної політики щодо протидії злочинності, яка має 

транснаціональний характер; 2) координація, організація та забезпечення 

співробітництва правоохоронних й інших органів державної влади України з 

органами іноземних держав у межах їх компетенції щодо протидії злочинності. 

Українське бюро Інтерполу має власний робочий апарат, який, згідно 

офіційного веб-сайту, являється «самостійним структурним підрозділом апарату 

Міністерства внутрішніх справ України на правах департаменту, який забезпечує 

реалізацію повноважень МВС щодо представництва України в Міжнародній 

організації кримінальної поліції – Інтерпол та Європейському поліцейському 

офісі (Європол), а також повноважень МВС як Національного центрального бюро 

Інтерполу та Національного контактного пункту Європолу в Україні» [273]. 

Розгалужена система структурних підрозділів Укрбюро, у тому числі й 

представники ЦНБ у штаб-квартирі Інтерполу [321], не є усталеною, зазнає 

розвитку й спрямована на забезпечення співробітництва правоохоронних 

органів України та інших держав у різних напрямках протидії злочинності. 

Основними напрямками такої взаємодії являються: підготовка й направлення 

ініціативних запитів правоохоронних органів та відповідей за кордон; обмін 

оперативно-розшуковою, оперативно-довідковою та криміналістичною 

інформацією про підготовку і вчинення злочинів та причетних до них осіб 

та ін.  

Україна співпрацює з Європейським Союзом у організаційно-правовій 

сфері, що було започатковано процесом формування правового простору 

діяльності правоохоронних органів України з Європейським поліцейським 

офісом у межах компетенції європейських правоохоронних структур. Ця 
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сфера діяльності України й Європолу являється одним з напрямів у процесі 

реформування правоохоронних органів у сучасній Україні.  

Європейське поліцейське відомство створене на підставі Рішення Ради 

Євросоюзу, згідно повноважень у кримінально-правовій сфері за установчими 

договорами (Маастрихтський, Амстердамський, Ніццький та Лісабонський 

договори) й згодом реорганізоване, діє на підставі положень ст. 64 Рішення 

Ради Європейського Союзу від 6 квітня 2009 р. «Про створення Європейського 

поліцейського офісу (Європолу)». Новий нормативно-правовий акт, чинний з 

1 січня 2010 р., сприяв інтеграції Європолу як структурного елементу в 

організаційно-правовому механізмі Євросоюзу, визначивши завдання, 

функції, оновлені повноваження та джерела фінансування за рахунок бюджету 

ЄС. У Рішенні (ст. 3) нормативно закріплено поняття «компетентні органи 

Європолу», до яких зараховані утворені в державах-членах структурні 

підрозділи з певними законодавчо закріпленими повноваженнями.  

Європейське поліцейське відомство має завданням забезпечення безпеки 

та правопорядку на території ЄС, у зв’язку з чим поліцейські служби держав 

обмінюються інформацією оперативного та стратегічного характеру між 

поліцейськими службами держав-членів. Згідно укладених угод Європолу з 

поліцейськими органами держав, передбачені форми співпраці: збір, аналіз та 

обмін інформацією, надання допомоги правоохоронним органам держав 

шляхом передачі їм інформації через національні підрозділи із питань 

взаємодії з Європолом; розвиток комп’ютерних систем, необхідних для 

протидії злочинності; участь в об’єднаних слідчих групах; запити до 

компетентних органів про проведення розслідування конкретних злочинів; 

надання аналітичної та технічної допомоги під час проведення операцій; 

формування баз даних з різної тематики (наприклад, щодо незаконної міграції) 

тощо.  

Як зазначає М.М. Сірант, важливим принципом діяльності Європолу 

являється принцип захисту персональних даних [370]. Використання 

персональних даних, що формуються в Офісі Європолу з аналітичною метою 



 480 

й містяться в інформаційних системах, та інша інформація можуть бути 

переданими або використаними компетентними органами держав лише з 

метою протидії злочинам.  

Міжнародне співробітництво України з Європейським поліційним офісом 

(Європолом) регулюється Законом України № 2129-VIII від 12 липня 2017 р. 

«Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом 

про оперативне та стратегічне співробітництво» [113], яке було започатковано 

Законом України № 2576-VI від 5 жовтня 2010 р. «Про ратифікацію Угоди між 

Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне 

співробітництво».  

Метою Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про 

оперативне та стратегічне співробітництво від 14 грудня 2016 р. [407] є 

встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом з метою 

підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні і 

боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами 

міжнародної злочинності, зокрема шляхом обміну інформацією між Україною 

та Європолом (ст. 1), який здійснюється Національним контактним пунктом 

(ст. 6), проте не виключається можливість прямого обміну інформацією між 

компетентними органами і Європолом (ст. 7).  

Головними напрямами роботи Європолу є боротьба з тероризмом, 

міжнародною наркоторгівлею, відмиванням грошей, шахрайством, підробленням 

євро та контрабандою і торгівлею людьми. Пріоритетною сферою Європолу у 

протидії транснаціональній злочинності являються злочини проти особи, 

фінансові злочини та кіберзлочини. До функцій Національного контактного 

пункту належать організація та координація співробітництва компетентних 

органів України (Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, 

Міністерства доходів і зборів України, Державної прикордонної служби України, 

Державної служби фінансового моніторингу України, Генеральної прокуратури 

України) з Європолом, а також напрацювання заходів, спрямованих на 

вдосконалення механізму взаємодії.  
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Угода між Україною та Європолом про стратегічне співробітництво 

покликана сприяти координації зусиль держав-членів ЄС та України у 

запобіганні й протидії будь-яким формам міжнародної злочинності, проявам 

терористичних загроз, торгівлі людьми, наркотиками та іншими психотропними 

речовинами, нелегальній міграції тощо. Така діяльність вимагає безпосередньої 

взаємодії Міністерства внутрішніх справ України та Секретаріату Європолу, 

однак у сучасних умовах зростання й поширення транснаціональної злочинності 

вимагається й поглиблення відносин між МВС України та Європолом, про що 

досягнута домовленість; також ведуться переговори щодо укладення Угоди 

про оперативне співробітництво. Зокрема, у березні 2015 р. підписано 

Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європолом щодо 

встановлення захищеної лінії зв'язку. Це сприятиме обміну інформацією між 

Україною та країнами-членами ЄС через Європол у режимі реального часу та 

поглибленню практичної взаємодії з інституціями ЄС. Очевидно, що співпраця 

України та Європолу вимагає дотримання принципів безпеки та 

конфіденційності, захисту персональних даних, з виконанням зобов’язань 

кожною стороною. 

Практична реалізація міжнародного співробітництва правоохоронних 

органів України та Європолу відбувається у проведенні спільних заходів щодо 

протидії злочинності, зокрема влітку 2019 р. європейськими правоохоронцями 

була здійснена операція «Viribus» й ліквідовані 17 організованих злочинних 

груп, які здійснювали незаконний продаж контрафактних лікувальних 

препаратів та допінгових матеріалів. Затримання й обшуки проводились у 23 

державах Євросоюзу та 10 країнах за межами ЄС, зокрема в Німеччині, 

Україні, Молдові, Латвії, Литві, Франції, Великобританії, Колумбії і США. До 

Операції «Viribus» приєдналися Інтерпол та Всесвітня антидопінгова агенція 

[83]. Також співробітники правоохоронних органів України брали участь в 

Операції під назвою «Avalanche» (2019) з ліквідації міжнародної злочинної 

мережі кіберзлочинців [279]. 

Важливою ефективною міжнаціональною інституцією у сфері протидії 
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транснаціональній злочинності являється інститут спільних слідчих груп, 

правовою основою впровадження якого в Україні стали положення ст. 13 

Конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах між державами-членами 

Європейського Союзу від 12 липня 2000 р. [174], ст. 19 Конвенції ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності [169] та ст. 49 Конвенції ООН 

проти корупції [168], що ратифіковані Україною. Зазначення норми стали 

правовою підставою для розміщення ст. 571 «Створення і діяльність спільних 

слідчих груп» у Кримінальному процесуальному кодексі, якою передбачено 

створення спільних слідчих груп для проведення досудового розслідування 

обставин кримінальних правопорушень, вчинених на територіях декількох 

держав, або якщо порушуються інтереси цих держав. Для створення спільних 

слідчих груп потрібен запит слідчого органу досудового розслідування 

України, прокурора України та компетентних органів іноземних держав за 

рішенням Офісу Генерального прокурора. 

Отже, міжнародне співробітництво України у сфері протидії 

транснаціональній злочинності здійснюється у договірній та інституційній 

формах по багатьом напрямкам міжнародних відносин. Україна бере участь у 

численних багатосторонніх конвенціях, укладає міждержавні двосторонні 

угоди щодо надання взаємної допомоги у кримінальній сфері, здійснює 

криміналізацію та пеналізацію транснаціональних злочинів; Україна активно 

співробітничає з міжнародними організаціями, їхніми головними та 

допоміжними органами, правоохоронними органами інших держав у різних 

формах (екстрадиція, обмін інформацією, участь у спільних слідчих групах, 

допомога у розслідуванні кримінальних справ, кримінальному переслідуванні 

тощо). 

Міжнародне співробітництво України у сфері транснаціональних 

кримінальних відносин відбувається на засадах міжнародного права та 

національного права, вимагає єдиної загальної концепції протидії 

транснаціональній злочинності та вироблення єдиної міжнародної 

антикримінальної політики, що включає всі відомі міжнародно-правові 
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механізми, у тому числі й конвенційний. Участь України у конвенційному 

механізмі регулювання кримінальних відносин й заходах протидії 

транснаціональній злочинності являється важливою у процесах євроінтеграції 

України, протистоянні тероризму, корупції, кіберзлочинності, наркоторгівлі та 

іншим численним транснаціональним злочинам. 

 

Висновки до Розділу 6  

 

На основі проведеного дослідження діяльності міжнародних органів та 

організацій й компетентних органів України щодо співробітництва з питань 

запобігання транснаціональній злочинності можна зробити наступні 

висновки. 

Безпрецедентне поширення транснаціональної злочинності, яка являє 

собою серйозний виклик міжнародній спільноті, правоохоронним органам, 

законодавству, потребує взаємодії всіх суб’єктів міжнародних відносин у 

протидії злочинним діянням. Загальновизнаним центром координації 

діяльності держав і міжнародних органів й організацій являється Організація 

Об’єднаних Націй. 

Провідне місце ООН у формуванні транснаціонального кримінального 

права серед інших чинників визначається тим, що Організація Об’єднаних 

Націй здійснює центральноутворюючу та координуючу функції в організації 

співробітництва держав у сфері протидії міжнародній злочинності на 

інституційній основі. Співробітництво держав у рамках ООН здійснюється у 

рамках сесій Генеральної Асамблеї, конгресів ООН з попередження 

злочинності й кримінальному правосуддю, діяльності Комісії міжнародного 

права, Економічної і Соціальної Ради ООН, Комісії із запобігання злочинності 

та кримінального правосуддя, груп експертів, діяльності Інтерполу, 

Управління по наркотикам і злочинності та інших структур. 

Основною функцією Організації Об’єднаних Націй щодо формування й 

розвитку транснаціонального кримінального права являється здійснення 
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правотворчої й організаційної функцій, які втілюються у діяльності органів та 

організацій ООН щодо формування принципів міжнародного кримінального 

права, ухвалення численних міжнародно-правових актів, проведенні ряду 

міжнародних заходів, направлених на протидію транснаціональній 

злочинності та здійсненні послідовної систематизації міжнародного права.  

У результаті здійснення своїх основних завдань й функцій Організацією 

Об’єднаних Націй утворилася нормативна база ООН, яка представляє собою 

цілісну систему універсальних міжнародно-правових актів, спрямованих на 

протидію транснаціональній злочинності, й які становлять фундамент 

транснаціонального кримінального права.  

У розвитку транснаціонального права та протидії транснаціональній 

злочинності беруть участь й відіграють значну роль й інші міжнародні органи 

та організації, серед яких Міжнародна організація цивільної авіації, 

Міжнародна морська організація, Міжнародна організація з міграції, 

Міжнародна агенція з атомної енергії, Комісія міжнародного права ООН, 

Управління по наркотикам і злочинності, Комісія з попередження злочинності 

і кримінальному правосуддю та інші. 

Предметну сферу діяльності Інтерполу як міжнародної міжурядової 

організації складають у першу чергу терористичні акції, а також до його 

компетенції належать численні транснаціональні злочини: нелегальна 

міграція, незаконний обіг наркотиків, економічні злочини, злочини, пов’язані 

з автотранспортом, фальшування грошей і документів, торгівля людьми, 

відмивання коштів, контрабанда та багато інших.  

Основними функціями Інтерполу у сфері транснаціональних відносин 

являється налагодження взаємодії правоохоронних органів різних держав 

щодо попередження, припинення, розкриття й розслідування 

транснаціональних злочинів, сприяння співробітництву держав по наданню 

взаємної правової допомоги при здійсненні екстрадиції, обміну інформацією, 

проведення обшуків, допиту свідків тощо, а також міжнародного розшуку 

осіб, що скоїли транснаціональний злочин. 
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До компетенції Європейського поліцейського відомства (Європол), яке 

діє на підставі Рішення № 2009/371/ПВД Ради ЄС та Шенгенського договору 

від 14 червня 1985 р., у сфері транснаціональних відносин належить: збирання, 

аналіз і поширення інформації, що надається національними 

правоохоронними органами, відносно тяжких і особливо тяжких 

транснаціональних злочинів (тероризм, незаконна торгівля ядерними і 

радіоактивними речовинами, контрабанда зброї, боєприпасів і вибухівки, 

незаконна торгівля наркотичними засобами, фальшування грошей, незаконна 

міграція, торгівля людьми і дитяча проституція тощо). 

Правовий механізм щодо протидії транснаціональній злочинності, її 

фінансуванню і корупції створений в Україні, що свідчить про якісно новий 

рівень розуміння і готовність протидіяти небезпечним видам транснаціональних 

злочинів. Встановлення та реалізація кримінальної відповідальності за злочини 

транснаціонального характеру здійснюється в рамках єдиного комплексу 

правових норм міжнародного кримінального права та кримінального права 

України. До виключного регулювання кримінального права України 

відносяться встановлення елементів складів злочинів транснаціонального 

характеру та покарання за їх вчинення та інших кримінально-правових 

заходів, пов’язаних з притягненням винної особи до кримінальної 

відповідальності, правила визначення місця скоєння цих злочинів та 

застосування до них закону України про кримінальну відповідальність.  

Разом з тим відзначимо необхідність удосконалення внутрішнього 

законодавства у цій сфері. Імплементація норм міжнародних конвенцій щодо 

протидії транснаціональним злочинам до законодавства України не завжди 

відбувається своєчасно й потребує скорочення розрив між прийняттям 

конвенції та її ратифікацією Верховною Радою України. Потребує приведення 

у відповідність положень внутрішньодержавного законодавства України щодо 

складів транснаціональних злочинів до міжнародно-правових норм й повного 

відображення їх елементів. Елементи складів злочинів транснаціонального 

характеру, встановлені на міжнародному рівні, можуть входити до одного чи 
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декількох складів злочинів КК України. Склади злочинів за кримінальним 

правом України також можуть бути сформульовані більш широко, ніж склади 

транснаціональних злочинів, встановлені на міжнародному рівні.  

Необхідним являється створення в Україні дієвого механізму правових та 

організаційних засобів втілення напрацьованих міжнародною спільнотою 

норм у сфері транснаціональних кримінальних відносин та формування 

державної системи випереджального реагування на ситуації, що можуть 

виникати внаслідок транснаціональної злочинної діяльності. Виробленню 

такого механізму мають сприяти інтернаціоналізація кримінального права і 

кримінально-процесуальних систем держав, більша їх взаємодія й 

співробітництво між собою й міжнародними організаціями, вироблення 

універсальних, єдиних понять й категорій транснаціонального кримінального 

права у взаємодії з нормами національного права. Багатосторонній 

інтегральний координаційний підхід щодо розроблення нових засобів 

міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності сприяє розширенню 

спільних досліджень, обміну інформацією, встановленню контролю над 

міжнародними фінансовими операціями, й зростанню ефективності зусиль 

світової спільноти у зазначеній сфері.  

Основні наукові результати даного розділу розкриті у наступних публікаціях: 

[296; 301; 306]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні здійснено узагальнення проблем 

наукового завдання, яке полягало у тому, щоб на підставі аналізу міжнародно-

правових норм здійснити теоретичне осмислення концепції, поняття та змісту 

системи транснаціонального кримінального права та сформулювати основні 

положення цієї сфери міжнародного права. За результатами дослідження 

сформульовано нижченаведені основні висновки. 

1. Транснаціональне кримінальне право є складовою однієї з основних 

галузей міжнародного права – міжнародного кримінального права, яке 

розвивається за наступними тенденціями: відособлення міжнародного 

кримінального права як самостійної галузі; інтернаціоналізація кримінального 

права, що передбачає нарощування числа спільних елементів у кримінально-

правових і процесуальних системах держав, збільшення їх здатності 

взаємодіяти одна з одною, а також з міжнародним правом; посилення 

інтеграційних процесів й подальше зближення правових систем; послідовне 

виокремлення у системі міжнародного кримінального права норм 

матеріального й процесуального характеру, їх розвиток й удосконалення; 

автономізація транснаціонального кримінального права; удосконалення 

основоположних принципів та категорій міжнародного кримінального права. 

2. Комплексне дослідження міжнародного кримінального права та його 

складової – транснаціонального кримінального права, вимагає сучасної 

методології, основними рисами якої є системність, плюралізм, відмова від 

методологічного монізму, комплексність з урахуванням концептуальних 

підходів до явищ, що розглядаються. Сучасна методологія допускає 

застосування методів, що довели свою спроможність й нових, що осучаснені 

складними суспільними відносинами та новими тенденціями у методологічній 

науці.  

3. Розвиток суспільних відносин та взаємозалежності народів і країн, 

зміни на політичній мапі світу, інтеграційні процеси та інші процеси привели 
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до загострення проблем, у першу чергу економічного характеру й, як наслідок, 

зростання міжнародної злочинності, різновидом якої являється 

транснаціональна організована злочинність. Позитивний вплив на розвиток 

національного й міжнародного права здійснює глобалізація як світова 

тенденція новітнього часу; відбувається постійний процес зближення змісту 

правового регулювання та зовнішніх форм його вираження; гармонізація 

внутрішньодержавного кримінального права та інше.  

4. У доктрині міжнародного кримінального права відображена світова 

тенденція розвитку й виокремлення систем міжнародного кримінального 

права stricto sensu та транснаціонального кримінального права; на основі 

ґрунтовного комплексного дослідження, базуючись на сучасних досягненнях 

вітчизняних й зарубіжних вчених є підстави виділити концепцію 

транснаціонального кримінального права, як підгалузі міжнародного 

кримінального права.  

5. Транснаціональне кримінальне право – сфера правового регулювання 

відносин, що сформувалась наприкінці XX – початку XXI ст., під впливом 

численних факторів об'єктивного характеру, зокрема розвитку 

основоположних принципів міжнародного права, розширення кола суб'єктів 

міжнародного права, посилення впливу міжнародних організацій, 

наднаціональних утворень, глобалізації як суспільного явища, а також 

безпрецедентного зростання транснаціональної злочинності, появи нових 

кримінальних злочинів та зростання їх чисельності. 

6. Транснаціональне кримінальне право представляє собою систему 

взаємопов’язаних елементів, що діють на теоретичному, нормативному та 

емпіричному рівнях правового регулювання суспільних відносин, що 

виникають у зв’язку із здійсненням транснаціонального злочину. Системний 

підхід включає аналіз складових елементів кримінального права: кримінально-

правової доктрини; кримінально-правових норм, що складають джерельну 

базу; принципів права; поняття транснаціонального злочину, його ознак та 

елементів складу; відповідальності за правопорушення; правозастосовної 
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практики, спрямованої на реалізацію принципів, цілей і завдань 

транснаціонального кримінального права, а також співробітництва держав у 

сфері протидії транснаціональній злочинності.  

7. Виокремлення предмету та методу правового регулювання відносин 

являється підставою для визначення транснаціонального кримінального права 

як підгалузі міжнародного кримінального права, невід’ємною частиною якого 

воно являється. Транснаціональне кримінальне право являє собою відносно 

автономну підгалузь міжнародного кримінального права, що входить у 

систему міжнародного права; включає принципи і міжнародно-правові норми, 

які визначають злочинність діяння і межі відповідальності за його вчинення, а 

також регламентують питання співробітництва держав з метою протидії 

транснаціональній злочинності. Ключовою категорією транснаціонального 

кримінального права являється транснаціональний злочин, межі караності та 

настання кримінальної відповідальності за який визначаються нормами 

внутрішньодержавного права. 

8. Норми транснаціонального кримінального права групуються у 

декілька блоків (підсистем) – матеріальне право, кримінально-процесуальне 

право, кримінально-превентивне право, також до цієї сфери належать норми 

кримінально-виконавчої сфери. 

9. Предметом правового регулювання транснаціонального 

кримінального права є суспільні відносини, що виникають з приводу вчинення 

суб’єктом транснаціонального злочину, серед яких виділимо дві найбільш 

важливі групи. По-перше, це суспільні охоронні відносини, що виникають з 

приводу здійснення діяння, злочинність якого визначена у міжнародно-

правових актах і внутрішньодержавному законодавстві. Це передбачає 

вивчення таких соціальних явищ як транснаціональні злочини, їх юридичної 

природи, ознак та особливостей з'ясування підстав кримінальної 

відповідальності й розробку теоретичних основ такої відповідальності; 

вивчення проблемних питань складу злочину, співучасті, рецидиву злочинів, 

обставин, що виключають злочинність діяння тощо. Ця група відносин 
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включає питання криміналізації злочинів; попередження, розслідування й 

кримінальне переслідування злочинців; кримінально-процесуальні аспекти, 

що стосуються питань юрисдикції, видачі осіб, захисту свідків, допомоги 

потерпілим. По-друге, це міжнародне співробітництво між державами та 

міжнародними організаціями у сфері протидії транснаціональній 

організованій злочинності. Співробітництво здійснюється шляхом 

використання двох взаємопов’язаних механізмів, один з яких договірний 

(конвенційний), тобто він втілюється в укладених державами договорах 

(конвенціях), а інший – організаційно-правовий, тобто проявляється в 

діяльності загальних і спеціалізованих організацій (органів, установ). До 

предмету транснаціонального кримінального права також належать відносини 

превентивного, пенітенціарного характеру та відносини щодо співробітництва 

між правоохоронними органами держав, зокрема у проведенні спільних 

розслідувань. 

10. Для сучасних міжнародно-правових відносин є характерним 

розширення кола суб’єктів – учасників, що пов’язано з розвитком суспільних 

відносин та ускладненням міжнародних стосунків. З появою нових видів 

відносин в економічній, фінансовій, інформаційній, культурній та інших 

сферах, які не можуть існувати за участі лише «традиційних» суб’єктів 

міжнародного права, з’являються «нові» суб’єкти, зокрема у наш час 

актуальним є питання про визнання суб’єктом транснаціонального 

кримінального права юридичної особи. Правомірною є постановка питання 

про визнання міжнародної терористичної організації в якості самостійного 

суб’єкта злочину міжнародного тероризму і відповідальності по 

міжнародному праву. 

11. Визначення кола суб’єктів транснаціонального кримінального права 

безпосередньо залежить від правосуб’єктності учасників міжнародно-

правових відносин. При скоєнні транснаціонального злочину суб’єктами 

відносин є у першу чергу фізичні особи, колективні угрупування, а також 

можливе визнання суб’єктом правопорушення юридичної особи. Особливістю 
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суб’єктного складу у транснаціональному кримінальному праві є наявність 

колективних суб’єктів злочину – організованих злочинних спільнот, які 

різняться за розмірами, сферам спеціалізації, територією дії й іншим 

параметрам. Фізична особа – суб'єкт національного права перебуває під 

юрисдикцією держави, проте може вступати у міжнародно-правові відносини, 

що визначається наступним: 1) міжнародне право може безпосередньо 

створювати для індивіда міжнародні права й обов’язки; 2) можливість індивіда 

самостійно й незалежно звертатися до міжнародних органів, зокрема органів 

юстиції; 3) індивіди є суб’єктами міжнародної кримінальної відповідальності 

за міжнародні правопорушення. Фізична особа несе відповідальність перед 

внутрішньодержавними судовими органами і до неї застосовуються норми 

міжнародного та національного права у відповідності з міжнародними 

обов’язками держави у випадку вчинення транснаціонального злочину. 

Стосовно конвенційних кримінально-правових норм про відповідальність за 

транснаціональні злочини реалізація принципу пріоритету норм міжнародного 

права над нормами національного права значно ускладняється, а іноді й взагалі 

стає неможливою.  

12. Реалізація норм транснаціонального кримінального права, при 

дотриманні відповідної процедури, відбувається через трансформацію 

національного законодавства шляхом криміналізації транснаціональних 

злочинів та пеналізації, тобто призначення національними судами покарання 

за міжнародні злочини. Норми транснаціонального кримінального права 

реалізуються виключно через застосування норм внутрішньодержавного 

кримінального права та процесу національними правоохоронними органами, 

у той час як норми міжнародного кримінального права можуть бути 

застосовані й міжнародними судовими органами, зокрема Міжнародним 

кримінальним судом на підставі Римського статуту від 17 липня 1998 р.  

13. Згідно з нормами конвенцій, що застосовуються у зв’язку із 

вчиненням транснаціональних злочинів, допускається застосування 

державами будь-якої кримінальної юрисдикції, встановленої у відповідності зі 
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своїм внутрішнім законодавством. Основними принципами кримінально-

правової юрисдикції являються: територіальний, заснований на місці 

вчинення злочину; персональний (активний персональний принцип, що 

базується на громадянстві особи, що вчинила злочин; пасивний персональний 

принцип, заснований на громадянстві жертви злочину); принцип захисту, 

заснований на національному інтересі; універсальний принцип, заснований на 

міжнародному характері злочину.  

14. Для транснаціонального кримінального права як складової частини 

системи міжнародного кримінального права властиві всі основоположні 

принципи міжнародного кримінального права, що значною мірою базуються 

на загальних принципах міжнародного права, а також власні принципи, 

визначені предметом й особливостями цієї підгалузі. Характерними для 

транснаціонального кримінального права є принцип індивідуальної 

кримінальної відповідальності, узгодження і укріплення міжнародного 

співробітництва у сфері попередження злочинності й кримінального 

правосуддя; активізація протидії міжнародній злочинності шляхом 

дотримання і укріплення правопорядку, а також законності в міжнародних 

відносинах; реформування національного законодавства для забезпечення 

його відповідності вимогам міжнародного кримінального права, а також для 

забезпечення ефективного і оперативного реагування на нові злочини не 

тільки кримінально-правовими санкціями, але й з допомогою інших заходів; 

попередження віктимізації, а також захист, надання допомоги і виплата 

компенсацій жертвам; прогресивна раціоналізація і гуманізація кримінального 

законодавства і процедур введення альтернативних підходів до винесення 

вироків і покарань при дотриманні соціальної справедливості; дотримання на 

всіх стадіях процесу прав людини і забезпечення рівності і справедливості. 

15. Формування системи джерел транснаціонального кримінального 

права відбувається на основі фундаментальних основ міжнародного 

кримінального права, що визначені у статті 38 Статуту Міжнародного суду 

ООН (універсальні й допоміжні джерела). Основним джерелом 
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транснаціонального кримінального права являються конвенції, укладені в 

рамках ООН, Ради Європи та інших міжнародних організацій. Конвенції 

мають договірну форму й, зазвичай, комплексний характер: містять 

матеріальні, процесуальні й інші норми права уповноважуючого, 

зобов’язуючого чи заборонного характеру. Конвенції можуть бути 

універсальними й регіональними; можуть різнитися за змістом, характером 

норм, що в них містяться, залежно від об’єкта посягання та за іншими 

підставами. Поширене у транснаціональному праві поняття «антикримінальні 

конвенції» передбачає, що в цих конвенціях визначаються спеціальні умови 

міжнародної співпраці у протидії певним інтернаціоналізованим 

(транснаціональним) злочинам. Антикримінальні конвенції фіксують норми, 

що визначають склади транснаціональних злочинів, юрисдикцію органів 

кримінальної юстиції, криміналізацію злочинних діянь, здійснення 

кримінального переслідування, а також регулюють співробітництво держав у 

сфері надання правової допомоги при здійсненні кримінального правосуддя. 

Разом з тим такі конвенції мають ряд недоліків, по-перше, вони містять 

зобов’язання щодо тих держав, що беруть у них участь. Антикримінальним 

конвенціям властиве порівняно невелике число ратифікацій. По-друге, 

розходження у позиціях держав нерідко призводить до того, що конвенційні 

норми сформульовані в узагальненій формі, заради досягнення згоди якомога 

більшою кількості держав, навіть з різними правовими системами. По-третє, у 

більшості конвенцій відсутній механізм контроля за дотриманням зобов’язань 

державами у протидії міжнародній злочинності. 

16.  Серед інших джерел транснаціонального кримінального права 

(міжнародний звичай, судові рішення й судова практика, акти і резолюції 

міжнародних організацій) особливе місце займає національне законодавство, 

що обумовлено наступним. У випадку вчинення транснаціонального злочину 

рішення (вирок) виноситься на підставі національного законодавства, у той 

час як у випадку з міжнародним злочином міжнародний трибунал виносить 

вирок безпосередньо на підставі міжнародного права, причому національні 
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суди можуть це робити як на підставі міжнародного, так і внутрішнього права. 

Застосування норм транснаціонального кримінального права відбувається з 

урахуванням особливостей національних правових систем й не повинно 

суперечити загальновизнаним міжнародним принципам і нормам. У такому 

разі вимагається приведення національних законів у відповідність до 

міжнародних правових актів й посилання на специфіку кримінально-правової 

системи не можуть слугувати підставою для відмови держави від взятих на 

себе зобов’язань в силу відомого принципу «договори повинні виконуватися». 

17. Дослідження транснаціонального кримінального права та його 

джерел свідчить про те, що воно спрямоване на вироблення стратегії та 

вирішення актуальних проблем протидії міжнародній злочинності; розробку 

міжнародних стандартів у сфері криміналізації діянь, що представляють 

велику суспільну небезпеку, та пеналізації даних діянь відповідно до їхньої 

суспільної небезпеки. Транснаціональне кримінальне право сприяє все 

більшій уніфікації кримінальної відповідальності за здійснення самих 

серйозних злочинів і зближенню національних кримінально-правових систем 

сучасного світу. 

18. Криміналізація транснаціональних діянь є необхідним елементом 

кримінальної політики й визначає підставу кримінально-правових заборон, 

допустимість, можливість і доцільність визнання суспільно небезпечного 

діяння злочинним і караним. Вона відбувається на підставі міжнародних та 

регіональних конвенцій шляхом прийняття державами обов’язкових або 

рекомендованих стандартів криміналізації транснаціонально-небезпечних 

діянь. Криміналізація – це процес, елементом якого є встановлення 

кримінального покарання за діяння, вже визнані злочинними (пеналізація), а 

також диференціація кримінальної відповідальності. У процесі криміналізації 

транснаціональних злочинів відбувається уніфікація національного 

законодавства, яке здатне криміналізувати діяння, що не являється підставою 

міжнародної кримінальної відповідальності й не підпадає під міжнародну 

кримінальну юрисдикцію. 
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19.  У транснаціональному кримінальному праві екстрадиція спрямована 

на передання підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи державою, на 

території якої вона перебуває, під юрисдикцію держави, на території якої така 

особа вчинила злочин або громадянином якої вона являється. Необхідність 

видачі особи (екстрадиція) обумовлена вчиненням транснаціонального 

(екстрадиційного) злочину, що передбачає кримінальне переслідування та 

притягнення до відповідальності згідно юрисдикції відповідної держави. 

Поряд із видачею (екстрадицією) та передачею засудженої особи у 

транснаціональному кримінальному праві використовують новий юридичний 

механізм передачі обвинувачених і засуджених осіб – Європейський ордер на 

арешт, який введений в юридичний обіг з 1 січня 2004 р., й передбачає 

спрощену формальну процедуру екстрадиції, звільнену від більшості 

обмежень, характерних для екстрадиції, й функціонує незалежно від 

традиційної процедури видачі у правовому полі держав-членів Європейського 

Союзу.  

20.  Зростання різноманітних заходів та збільшення програм захисту 

свідків та потерпілих осіб у міжнародному кримінальному праві та 

національному законодавстві обумовлено розширенням проявів 

транснаціональної злочинності та сфер діяльності терористичних угрупувань, 

що вимагає від держав прийняття належних заходів по захисту свідків, що 

беруть участь у кримінальному судочинстві. Захист свідків та потерпілих осіб 

у транснаціональному кримінальному праві розглядаються як суттєва гарантія 

забезпечення їх участі у кримінальному судочинстві й мають на меті уберегти 

свідка від посягань і залякування, захист його життя, здоров’я, а також членів 

його сім’ї, а також забезпечити його публічний виступ. 

21. Універсальний характер Організації Об’єднаних Націй як 

міжнародної організації обумовлений організаційною та нормотворчою роллю 

у формуванні та розвитку міжнародного кримінального права, а також його 

реалізації, у цілому та його підгалузі – транснаціонального кримінального 

права. ООН здійснює центрально-утворюючу функцію в організації 
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співробітництва держав у сфері протидії міжнародної злочинності на 

інституційній основі. 

22. Основи для нормотворчої діяльності у сфері транснаціонального 

кримінального права закладають такі міжнародні органи й організації як 

Міжнародна морська організація, Міжнародна організація цивільної авіації, 

Міжнародна організація з міграції, Міжнародна агенція по атомній енергетиці, 

Інтерпол, Європол, Генеральна Асамблея ООН, Комісія міжнародного права 

ООН, Рада Безпеки ООН, Управління ООН з наркотиків і злочинності, 

Економічна та Соціальна Рада ООН. Чільне місце у цій діяльності належить 

форумам світового значення – конгресам ООН з питань попередження 

злочинності й кримінального правосуддя. 

23. Поняття «взаємна правова допомога держав» є самостійною 

категорією міжнародного кримінального права у механізмі міждержавного 

співробітництва, яка передбачена також нормами транснаціонального 

кримінального права й полягає у взаємоузгоджених діях, визнаних 

міжнародною спільнотою. Згідно міжнародно-правових актів та рішень 

компетентних органів та організацій взаємна правова допомога, яка являє 

собою системне явище, може надаватися при здійсненні слідчих, 

процесуальних дій, конфіскації майна, надання й обміну інформацією та 

інших ситуаціях.  

24. В Україні існує правовий механізм щодо протидії транснаціональній 

злочинності виражений у нормативно-правовій базі, інституційній структурі й 

міжнародному співробітництві по наданню взаємної правової допомоги, проте 

відзначимо необхідність його удосконалення. До виключного правового 

регулювання у кримінальному праві України відноситься встановлення 

елементів складів злочинів транснаціонального характеру та покарання за їх 

вчинення. Проте у механізмі імплементації норм міжнародного права існує 

потреба скорочення розриву часового перебігу між прийняттям конвенції та її 

ратифікацією Верховною Радою України, а також потребує приведення у 

відповідність положень внутрішньодержавного законодавства України щодо 
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складів транснаціональних злочинів до міжнародно-правових норм й повного 

відображення їх елементів. Елементи складів злочинів транснаціонального 

характеру, встановлені на міжнародному рівні, можуть входити до одного чи 

декількох складів злочинів кримінального кодексу України. Склади злочинів 

за кримінальним правом України також можуть бути сформульовані більш 

широко, ніж склади транснаціональних злочинів, встановлені на 

міжнародному рівні.  
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науково-практичної конференції (м. Київ, 21.02.2019 р.). 2019. С. 145-148.  

5. Попко В.В. Окремі аспекти поняття транснаціональних злочинів у системі 

регулювання транснаціонального кримінального права. Законодавчі 

аспекти модернізації механізмів публічного управління та адміністрування 

в Україні: матер. Круглого столу (м. Київ, 02.04.2019 р.). 2019. Вип. 3. 

С. 101-104.  

6. Попко В.В. Історична природа поняття транснаціонального злочину. Роль 

юридичної науки у забезпеченні правоохоронної діяльності: зб. тез 

Науково-практичної конференції (м. Київ, 25.04.2019 р.). 2019. С. 462-464. 

7. Попко В.В. Принципи кримінально-правової юрисдикції у 

транснаціональному кримінальному праві. Правові механізми 

забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів 

суспільства та держави: тези доп. Науково-практичної конференції 

(м. Харків, 14.06.2019 р.). 2019. С. 131-135. 

8. Попко В.В. Транснаціональний злочин як теоретична категорія 

міжнародного кримінального права. Perspectives of science and education: 

X International youth conference (Нью-Йорк, США, 21.06.2019 р.). 2019. С. 

420-435  

9. Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: досягнення у 

формуванні системи. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в 

інноваційному суспільстві: зб. матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Харків, 20.03.2020 р.). 2020. С. 165-172. 

10. Попко В.В. Правові засади міжнародного співробітництва України у 

протидії транснаціональній організованій злочинності. Сектор безпеки 

України: актуальні питання науки та практики: метр. VІІІ Міжнародної 
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науково-практичної конференції (м. Харків, 9-10.04.2020 р.). 2020. С. 117-

121. 

11. Попко В.В. Міжнародне співробітництво у транснаціональному 

кримінальному праві: принципи та джерела. Реформування законодавства 

України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: 

матер. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 8-

9.05.2020 р.). 2020. С. 123-128. 

 

Апробація результатів дослідження 

Основні положення та наукові результати дослідження доповідались на 

11 міжнародних науково-практичних та всеукраїнській науково-практичній 

конференціях, круглих столах, зокрема:  

1. VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стан дотримання 

прав людини в умовах сучасності: теоретичні та практичні аспекти» (м. Київ, 

22.03.2018 р.);  

2. Міжвузівська науково-практична конференція «Правові реформи в 

Україні: реалії сьогодення» (м. Київ, 28.11.2018 р.);  

3. Круглий стіл «Забезпечення прав людини в контексті інтеграційних 

процесів України» (м. Київ, 29.11.2018 р.);  

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і 

права» (м. Київ, 21.02.2019 р.);  

5. Круглий стіл «Законодавчі аспекти модернізації механізмів публічного 

управління та адміністрування в Україні» (м. Київ, 02.04.2019 р.);  

6. Науково-практична конференція «Роль юридичної науки у 

забезпеченні правоохоронної діяльності» (м. Київ, 25.04.2019 р.);  

7. Науково-практична конференція «Правові механізми забезпечення та 

захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та 

держави» (м. Харків, 14.06.2019 р.);  

8. X International youth conference «Perspectives of science and education» 

(Нью-Йорк, США, 21.06.2019 р.);  



 556 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві» (м. Харків, 

20.03.2020 р.);  

10. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сектор 

безпеки України: актуальні питання науки та практики» (м. Харків, 9-

10.04.2020 р.);  

11. Міжнародна науково-практична конференція «Реформування 

законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання 

взаємодії» (м. Ужгород, 8-9.05.2020 р.). 
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