МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА (РОЗДІЛ 9)

Таблиця 58

проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне
для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом
іншої держави або міжнародною судовою установою (п. 1 ч. 1 ст. 541)
Суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого
(центрального) органу України запит (ст. 551)

МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
ПРИ ПРОВЕДЕННІ
ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ
на території України з метою виконання запиту про
надання міжнародної правової допомоги можуть
бути проведені будь-які процесуальні дії,
передбачені КПК або міжнародним договором
(ст. 561)
виконується упродовж 1 місяця з дати його
надходження до безпосереднього виконавця.
за необхідності виконання складних та великих за
обсягами процесуальних дій, строк виконання
може бути продовжений центральним органом
України
або
органом,
уповноваженим
здійснювати зносини
отримані під час виконання запиту про міжнародну
правову допомогу документи направляються
компетентному органу іноземної держави
у разі неможливості виконати запит про міжнародну
правову допомогу, а також у разі відмови у наданні
міжнародної правової допомоги, центральний орган
України щодо міжнародної правової допомоги або
уповноважений орган, повертає такий запит
компетентному органу іноземної держави із
зазначенням причин.

ВИДАЧА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ
КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ
(ЕКСТРАДИЦІЯ)
запит направляється за умови, якщо за законом
України хоча б за один із злочинів, у зв’язку з
якими запитується видача, передбачено покарання у
виді позбавлення волі на максимальний строк не
менше 1 року або особу засуджено до покарання у
виді позбавлення волі і невідбутий строк становить
не менше 4місяців
Центральні органи України (ГПУ, Мінюст - ст. 574):
1. звертаються із запитами про видачу особи
(екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне
перевезення;
2. розглядають
запити
про
видачу
особи
(екстрадицію), тимчасову видачу або транзитне
перевезення та приймають рішення щодо них;
3. організовують
проведення
екстрадиційної
перевірки;
4. організовують прийом-передачу осіб, щодо яких
прийнято рішення про видачу (екстрадицію),
тимчасову видачу чи транзитне перевезення;
5. здійснюють інші повноваження, визначені КПК
або міжнародним договором про видачу особи
(екстрадицію).

КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
У ПОРЯДКУ ПЕРЕЙНЯТТЯ
клопотання про перейняття кримінального провадження
розглядається центральним органом України щодо
міжнародної правової допомоги або уповноваженим
органом протягом 20 днів з дня його надходження.
кримінальне провадження, в якому судовими органами
іноземної держави не було ухвалено вирок, може бути
перейняте Україною за таких умов:
1. особа, є громадянином України і перебуває на її території
2. особа є іноземцем або особою без громадянства і
перебуває на території України, а її видача згідно із КПК
або міжнародним договором України неможлива або у
видачі відмовлено
3. запитуюча держава надала гарантії, що в разі ухвалення
вироку в Україні особа, не піддаватиметься у запитуючій
державі державному обвинуваченню за те ж кримінальне
правопорушення
4. діяння, якого стосується запит, є кримінальним
правопорушенням за законом України про кримінальну
відповідальність (ст. 595)
при відмові перейняти кримінальне провадження ГПУ
повертає матеріали відповідним органам іноземної держави
з обґрунтуванням підстав відмови
клопотання слідчого, погоджене з прокурором, прокурора
або суду про передання кримінального провадження
компетентному органу іншої держави розглядаються
уповноваженим (центральним) органом України протягом
20 днів з моменту надходження.
Незакінчене кримінальне провадження може бути передане
іншій державі якщо видача особи, яка підлягає
притягненню до кримінальної відповідальності, неможлива
або у видачі такої особи Україні відмовлено.

