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КОНСУЛЬСЬКИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ1
Статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України [1]
(далі КПК) визначаються окремі процесуальні положення щодо початку
досудового розслідування. Зокрема, відповідно до частини 2 зазначеної
статті КПК, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі  ЄРДР),
Положення про який затверджене наказом Генерального прокурора
України від 17 серпня 2012 року № 69 [2] (далі  Положення). Разом з тим,
як вбачається з системного аналізу норм КПК, не повною мірою враховані
особливості процесуальної діяльності окремих службових осіб щодо
початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального
правопорушення, що викликає суттєві складності у практичній діяльності з
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їх розслідування. Нерозробленими ці питання залишаються і у науці
кримінального процесуального права України.
Зокрема, у главі 41 КПК визначаються особливості кримінального
провадження на території дипломатичних представництв, консульських
установ України, на повітряному, морському чи річковому судні, що
перебуває за межами України під прапором або розпізнавальним знаком
України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.
Однак відповідь на питання, яка саме службова особа і відповідно до якого
процесуального порядку починає досудове розслідування, є неконкретною
і лише частковою. Так, згідно з частиною 2 статті 520 КПК службові
особи, зокрема керівник дипломатичного представництва чи консульської
установи України, зобов’язані негайно провести необхідні процесуальні дії
після того, як із заяви, повідомлення, самостійного виявлення або з іншого
джерела їм стали відомі обставини, що можуть свідчити про вчинення
кримінального

правопорушення

представництва,

консульської

на

установи

території
України.

дипломатичного
Дане

положення

суперечить частині 2 статті 214 КПК, відповідно до якої розслідування
починається з моменту внесення відомостей до ЄРДР. Не вирішується
зазначене питання і у частині 3 статті 214 КПК, де вказується, що у разі
виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи
річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування
розпочинається негайно; відомості про нього вносяться до ЄРДР при
першій

можливості.

Іншими

словами,

поза

увагою

законодавця

залишилися питання початку досудового розслідування при виявленні
ознак кримінального правопорушення на повітряному транспорті, а також
на території дипломатичних представництв чи консульських установ
України. Саме останнє положення потребує свого більш детального
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розгляду, враховуючи відсутність наразі його належного врегулювання у
КПК та висвітлення конкретних пропозицій щодо вирішення цих питань у
підручниках з кримінального процесу України [3, с. 697-704; 4, с. 480-482].
Метою статті є аналіз процесуальних норм, що визначають початок
кримінальної процесуальної діяльності службових осіб, уповноважених на
вчинення процесуальних дій на території дипломатичних представництв
чи консульських установ України, та висловлення пропозицій щодо
вдосконалення норм КПК з цих нагальних питань.
Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 519 КПК, службовою особою,
уповноваженою

на

вчинення

процесуальних

дій,

є

керівник

дипломатичного представництва чи консульської установи України  у
разі

вчинення

кримінального

правопорушення

на

території

дипломатичного представництва чи консульської установи України за
кордоном. Саме керівник зазначених установ є службовою особою,
уповноваженою належним чином відреагувати на факти вчинення
кримінальних правопорушень з метою захисту особи, суспільства, держави
та виконання інших завдань кримінального провадження, визначених у
частині 1 статті 2 КПК.
Якщо такий керівник є потерпілим внаслідок вчинення відповідного
кримінального правопорушення, він згідно з частиною 2 статті 519 КПК
зобов’язаний призначити іншу службову особу, уповноважену на вчинення
процесуальних дій.
Однак при цьому виникає принаймні два питання: по-перше, яка саме
службова особа відповідно до визначеного у статті 15 КПК принципу
публічності

зобов’язана

розпочати

досудове

розслідування

і

які

процесуальні дії вона повинна для цього виконати; по-друге, якщо
керівник дипломатичного представництва чи консульської установи
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України є потерпілим, які повноваження щодо початку досудового
розслідування має призначена ним інша службова особа, про яку
зазначається у частині 2 статті 519 КПК. На жаль, процесуальне
унормування щодо вирішення обох поставлених питань є невизначеним.
Зокрема, відповідно до пункту 1 частини 2 статті 36, пункту 1
частини 2 статті 40, частини 1 статті 214 КПК, слідчий, прокурор
зобов’язані внести відповідні відомості про кримінальне правопорушення
до ЄРДР та розпочати розслідування. Крім того, пунктом 6 частини 2
статті 39 КПК передбачаються повноваження керівника органу досудового
розслідування здійснювати досудове розслідування, користуючись при
цьому

повноваженнями

слідчого.

Перелік

таких

службових

осіб,

уповноважених внести до ЄРДР відомості про вчинене кримінальне
правопорушення, є вичерпним.
Натомість невирішеним у чинному КПК залишається питання про те,
яка саме службова особа має починати досудове розслідування при
вчиненні кримінального правопорушення на території закордонної
дипломатичної установи України. У частині 2 статті 4 КПК, що
регламентує дію Кодексу в просторі, лише зазначається, що кримінальне
процесуальне законодавство України застосовується при здійсненні
провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території
дипломатичного представництва чи консульської установи України за
кордоном. Така територія, відповідно до міжнародної практики зносин між
державами, є складовою частиною держави, представництво чи установа
якої розташовані на території іноземних держав. У частині 1 статті 22
Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року,
підписаної Україною, на підтвердження цього положення зазначено, що
приміщення

представництва

недоторкані.

Органи

влади

держави
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перебування не може заходити в ці приміщення інакше, як за згодою
голови представництва [5].
Водночас, керівник дипломатичного представництва чи консульської
установи

України

уповноважена

наразі

розпочати

не

визначений

досудове

як

процесуальна

розслідування.

Такий

особа,

висновок

вбачається з аналізу КПК України, Закону України «Про дипломатичну
службу» [6], Консульського статуту України [7], Положення про порядок
ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, Інструкції про порядок
ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України
заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події,
затвердженої наказом МВС України від 19 листопада 2012 року № 1050
[8]. Наприклад, у частині першій статті 12 Консульського статуту України
зазначається, що консул виконує функції, передбачені цим Статутом і
законодавством України. До таких функцій можуть бути віднесені
необхідні процесуальні дії, передбачені, зокрема, адміністративним чи
кримінальним процесуальним законодавством України. Так, відповідно до
частин 12 статті 1155 Кодексу адміністративного судочинства України,
якою

цей

Кодекс

доповнено

21 січня

2010 року,

працівниками

дипломатичного представництва чи консульської установи України у
відповідній державі можуть бути виконані судові доручення про вручення
документів громадянину України, який проживає на території іноземної
держави, про виконання певних процесуальних дій стосовно такого
громадянина України, якщо це передбачено міжнародним договором, згода
на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. У разі
вчинення таких дій складається протокол, що підписується особою,
стосовно якої вчинено процесуальні дії, та особою, яка вчинила
процесуальні дії, і скріплюється печаткою відповідної закордонної
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дипломатичної установи України. У протоколі зазначаються день, час і
місце виконання доручення. Відповідно до частини 3 цієї ж норми
вказаного Кодексу, під час виконання судового доручення застосовується
процесуальний

закон

України.

Для

виконання

доручення

в

адміністративному провадженні не можуть застосовуватися примусові
заходи [9].
У статті 28 Консульського статуту України передбачено виконання
консулом доручень слідчих або судових органів України щодо громадян
України, якщо це не заборонено законами держави перебування. Зазначені
доручення виконуються з додержанням процесуального законодавства
України.
У вказаних нормативно-правових актах України про повноваження
службової особи дипломатичного представництва або консульської
установи України щодо початку досудового розслідування взагалі не
йдеться. Не вирішує цього питання і положення статті 17 Консульського
статуту України, відповідно до якої консул може звертатися до властей
держави перебування в межах свого консульського округу з усіх питань,
пов’язаних з діяльністю консульської установи. Адже у випадку вчинення
адміністративного

чи

кримінального

правопорушення

на

території

закордонної дипломатичної установи України за кордоном правоохоронні
органи іноземної держави перебування за Віденською конвенцією про
дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року не мають повноважень щодо
попередження, виявлення і документування таких правопорушень, а також
початку відповідного провадження. Натомість на державу перебування,
відповідно до частини 2 статті 22 вказаного міжнародно-правового
документа, покладено спеціальний обов’язок приймати всі необхідні
заходи для захисту приміщень представництва від будь-якого вторгнення
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або нанесення шкоди та для попередження всякого порушення спокою
представництва або образу його гідності.
Неврегульованість питань, що розглядаються, полягає у тому, що, з
однієї сторони, керівник дипломатичного представництва чи консульської
установи України може проводити процесуальні дії як з власної ініціативи,
так і за дорученням слідчих або судових органів України, а, з іншої  не
має повноважень щодо внесення даних до ЄРДР і, відповідно, початку
досудового розслідування.
На наш погляд, напрямів вирішення цього питання три. По-перше, це
законодавче

визначення

обов’язку

керівника

дипломатичного

представництва чи консульської установи України починати досудове
розслідування відповідно до частин 1-2 статті 214 КПК. Однак така
пропозиція передбачає надання вказаному керівникові як реєстратору
Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з пунктом 1.10 розділу 1
Положення можливості накладення електронного цифрового підпису
відповідно до пункту 2.4 розділу 2 Положення. Наразі слідчі усіх відомств
України мають такий електронний цифровий підпис, завдяки чому вони
вносять

відомості

до

ЄРДР

щодо

кримінальних

правопорушень,

розслідування яких знаходяться у їх провадженні. Але, на наш погляд,
надання коду доступу до ЄРДР керівникам дипломатичних представництв
чи консульських установ України наразі не є необхідним в силу двох
причин: по-перше, значної кількості таких установ поза межами України;
по-друге,

відносної

нерозповсюдженості

необхідності

прийняття

процесуального рішення щодо початку досудового розслідування при
вчиненні кримінального правопорушення на території закордонної
дипломатичної установи України.

 Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на
території дипломатичних представництв чи консульських установ України / В. І. Галаган, О. М. Калачова //
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13hivkuu.pdf.
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Другим варіантом вирішення проблеми, що розглядається, може бути
внесення змін до частини 3 статті 214 КПК щодо початку досудового
розслідування при вчиненні кримінальних правопорушень на території
дипломатичних представництв чи консульських установ України. У цій
правовій нормі наразі зафіксовано необхідність розпочинати досудове
розслідування

негайно

у

разі

виявлення

ознак

кримінального

правопорушення на морському чи річковому судні, а відомості про нього
вносяться до ЄРДР при першій можливості. Однак така пропозиція також
не вільна від ряду недоліків. Зокрема, якщо капітан судна, що перебуває за
межами України, має графік руху судна і приблизний час повернення в
Україну, то приїзд в Україну дипломатичних працівників у основному
залежить від службової необхідності. Натомість спеціальний приїзд в
Україну, особливо з віддалених держав, для внесення відомостей у ЄРДР,
доставки затриманого тощо, є досить дорогим у прямому розумінні
заходом для Державного бюджету України.
Третім, найбільш реальним, на наш погляд, варіантом вирішення
цього питання є покладення обов’язку щодо початку досудового
розслідування на уповноважених осіб, вичерпний перелік яких визначений
КПК. Тож вважаємо за можливе запропонувати наступний процесуальний
порядок вирішення цього питання:
1. До внесення відомостей до ЄРДР керівник дипломатичного
представництва чи консульської установи України відповідно до частини 3
статті 214 КПК України може провести у невідкладних випадках лише
огляд місця події.
2. Про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення, вказаний керівник негайно по дипломатичних каналах
повідомляє Генеральну прокуратуру України. Саме цей державний орган є
 Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на
території дипломатичних представництв чи консульських установ України / В. І. Галаган, О. М. Калачова //
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13hivkuu.pdf.
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одним із уповноважених (центральних) органів України, що відповідно до
частини 1 статті 545 КПК здійснює діяльність при наданні міжнародної
правової допомоги у кримінальному провадженні під час досудового
розслідування, тож логічно було б покласти обов’язок прийняття такого
повідомлення від керівника закордонної дипломатичної установи України
саме на Генеральну прокуратуру України. Однак звернення вказаного
керівника до Генеральної прокуратури України з повідомленням про
вчинене кримінальне правопорушення та отримання інформації про
внесення даних в ЄРДР потребують певного часу, що є досить небажаним
за необхідності проведення окремих процесуальних дій: затримання,
обшуку тощо. Тому, враховуючи специфіку діяльності дипломатичних
працівників за межами України, направлення офіційного повідомлення про
вчинення кримінального правопорушення, на наш погляд, може бути саме
тим документом, який, зважаючи на диференціацію процесуальної форми,
надасть можливість проведення невідкладних процесуальних дій на
території дипломатичного представництва чи консульської установи
України.
3. Отримавши

повідомлення

про

вчинення

кримінального

правопорушення і внісши дані до ЄРДР, Генеральна прокуратура України
негайно повідомляє про це вказаного керівника та визначає орган
досудового

розслідування

в

Україні

для

проведення

подальшого

досудового розслідування. При вирішенні цього питання, на наш погляд,
доцільно керуватися не частиною 1 статті 523 КПК, де вказується, що
розслідування здійснюється слідчим органу досудового розслідування,
юрисдикція

якого

поширюється

на

територію

місцезнаходження

центрального органу виконавчої влади у сфері закордонних справ України,
а частиною 3 статті 218 КПК. Відповідно до цієї процесуальної норми,
 Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на
території дипломатичних представництв чи консульських установ України / В. І. Галаган, О. М. Калачова //
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний
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якщо кримінальне правопорушення вчинене за межами України, місце
проведення досудового розслідування визначає відповідний прокурор з
урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення, місця
перебування підозрюваного чи більшості свідків, місця закінчення
кримінального правопорушення або настання його наслідків тощо. Тож у
цьому випадку досудове розслідування може бути доручене прокурором не
лише слідчим Шевченківського району м. Києва, на території якого
знаходиться Міністерство закордонних справ України, а й будь-якому
іншому органу досудового розслідування.
4. Керівник

дипломатичного

представництва

чи

консульської

установи України, отримавши повідомлення Генеральної прокуратури
України

щодо

розслідування,

внесення
за

даних

необхідності

до

ЄРДР

проводить

і

початку

досудового

передбачені

частиною 2

статті 520 КПК процесуальні дії, після чого через Генеральну прокуратуру
України

направляє

матеріали

кримінального

провадження

органу

досудового розслідування.
5. Визначений прокурором орган досудового розслідування на підставі
його письмового доручення відповідно до пункту 3 частини 2 статті 36
КПК, після надходження до нього матеріалів кримінального провадження
продовжує здійснювати досудове розслідування.
У частині 1 статті 520 КПК нині передбачені приводи для проведення
необхідних процесуальних дій

 заява, повідомлення, самостійне

виявлення або інше джерело, з яких керівникові дипломатичного
представництва чи консульської установи України стали відомі обставини,
що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Така
редакція зазначеної процесуальної норми не повною мірою відповідає
визначеним

у

частині 1

статті 214

КПК

приводам

до

початку

 Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак кримінального правопорушення на
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кримінального провадження, до яких віднесені заява, повідомлення про
вчинене кримінальне правопорушення або самостійне виявлення з будьякого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального
правопорушення. Наведена норма є загальною для всіх випадків щодо
початку досудового розслідування, у тому числі на території закордонної
дипломатичної

установи

України.

Тож

вважаємо

за

недоцільне

перераховувати у частині 1 статті 520 КПК приводи до початку досудового
розслідування, а користуватися при цьому нормою частини 1 статті 214
КПК.
Проведений

аналіз

процесуальної

діяльності

керівника

дипломатичного представництва або консульської установи України щодо
початку досудового розслідування дозволяє констатувати, що у низці
випадків процесуальні норми не врегульовують ці важливі аспекти, мають
внутрішні суперечності або не відповідають іншим нормам КПК та
потребують

свого

суттєвого

доопрацювання.

Зокрема,

врахування

висловлених нами пропозицій передбачає внесення запропонованих змін і
доповнень до частини 3 статті 214 та частин 1-2 статті 520 КПК.
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Галаган В. І., Калачова О. М.
Особливості початку досудового розслідування при виявленні ознак
кримінального

правопорушення

на

території

дипломатичних

представництв чи консульських установ України
Розглянуто процесуальну діяльність службових осіб дипломатичних
представництв і консульських установ України щодо початку досудового
розслідування при вчиненні кримінальних правопорушень на території
закордонної дипломатичної установи України. Звертається увага на
неврегульовані у чинному КПК України питання щодо реєстрації таких
правопорушень у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, пропонуються
й аргументуються можливі шляхи їх вирішення.
Ключові слова: службова особа дипломатичного представництва чи
консульської установи України, кримінальне правопорушення, початок
досудового розслідування.
Галаган В. И., Калачева О. Н.
Особенности начала досудебного расследования при обнаружении
признаков

уголовного

правонарушения

на

территории

дипломатического представительства или консульского учреждения
Украины
Рассмотрена

процессуальная

деятельность

служебных

лиц

дипломатических представительств и консульских учреждений Украины
относительно

начала

досудебного

расследования

при

совершении

уголовных правонарушений на территории зарубежного дипломатического
учреждения Украины. Обращается внимание на неурегулированные в
действующем УПК Украины вопросы регистрации таких правонарушений
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в

Едином

реестре

досудебных

расследованний,

предлагаются

и

аргументируются возможные пути их разрешения.
Ключевые

слова:

служебное

лицо

дипломатического

представительства или консульского учреждения Украины, уголовное
правонарушение, начало досудебного расследования.

Halahan V. I., Kalachova O. M.
Features of beginning of the pre-trial investigation in detecting signs of
criminal offence on the territory of diplomatic and consular bodies of Ukraine
Procedural activities of officials of diplomatic missions and consular
institutions of Ukraine to beginning pre-trial investigation of the study of
criminal offences in the foreign diplomatic institutions of Ukraine are
considered. The attention is paid to items unresolved in current Ukrainian Code
of Criminal Procedure concerning registration such offenses in the Unified
Register of pre-trial investigations, possible solutions are offered and argued.
Key words: official of diplomatic mission or consular institutions of
Ukraine, criminal offenses, beginning pre-trial investigation.
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Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний
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