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СУЧАСНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСТРАДИЦІЇ В УКРАЇНІ : 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕОРІЇ I ПРАКТИКИ 
 

У статті висвітлено сучасне правове регулювання екстрадиції в Україні теоретико - правові аспекти та визначено 

особливості кожного етапу екстрадиції. Дослідження встановлює, що сучасною науковою думкою, а також 

чинним законодаֺвством ототожнюֺються поняття «екстрадиція» та «видача особи». У той же час, на практиці 

екстрадиֺція вже давно не зводитьсֺя лише до видачі злочинціֺв.  

У статті запропоновано вирішеннֺя окресленֺого кола проблем, проте питання екстрадиֺції продовжуֺють 

обговорюֺватися переважнֺо в термінах видачі, існуваннֺя інститутֺу екстрадиֺції не отримує визнання і екстрадиֺція 

визначаєֺться, насамперֺед, як видача. Внаслідок цього подальше вдосконаֺлення нормативֺної регламенֺтації 

інститутֺу екстрадиֺції, як і вирішеннֺя багатьох інших практичнֺих питань екстрадиֺційної діяльносֺті, багато в 

чому ускладнюֺється через прихильнֺість до застарілֺих поглядів, понять і концепціֺй. які полягають у чіткому 

розмежувֺанні вказаних дефініціֺй у КПК України. З урахуванֺням одержаниֺх результаֺтів, запропонֺовано внести ряд 

змін у чинний КПК України, які дозволятֺь привести зміст його окремих статей до фактичноֺго змістовнֺого 

навантажֺення термінолֺогічних одиниць «екстрадиція особи» та «видача особи».  

Ключові слова: видача особи, процедура, екстрадиція, екстрадиційний арешт, міжнародне співробітництво.  

 

Постановка проблеми. Кримінальне право 

міжнародного та національного рівня, як 

сукупність норм і принципів, спрямованих на 

регулювання взаємодії держав у боротьбі з 

міжнародною злочинністю, орієнтоване на 

підтримку законності і правопорядку. У свою 

чергу, законність і правопорядок можуть 

підтримуватися за обставин забезпечення 

невідворотності покарання за злочинні діяння. 

Дивлячись новини сьогодення, можна з 

легкістю знайти повідомлення про 

екстрадицію з України осіб, яких підозрюють 

або обвинувачують у вчиненні кримінального 

правопорушення (злочину). Якщо брати до 

уваги ці факти, можна зробити висновок, що 

кількість подібних випадків найближчим 

часом лише зростає, оскільки співробітництво 

між державами у сфері боротьби зі 

злочинністю суттєво полегшує переміщення 

осіб між країнами, у тому числі з метою 

уникнення відповідальності за скоєння 

злочину. Відповідно без здатності забезпечити 

фізичну матеріалізацію безпосередніх 

фігурантів у судовому засіданні, досягти 

практичного застосування принципу 

невідворотності покарання неможливо. Тому, 

інститут видачі злочинців (екстрадиції) 

відіграє важливу роль в межах норм як 

національного, так і міжнародного права.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню екстрадиції приділяли увагу такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені, як О.М. Бандурка, 

Ю.О. Гурджі, В.С. Гуславський, В.П. Ємельянов, 

В.О. Іващенко, А.В. Іщенко, М.В. Корнієнко, 

С.Ф. Кравчук, Д.М. Лещенко, О.В. Узунова, 

О.Ф. Фрицький, В.П. Шибіко, С.С. Яценко, 

О.І. Бастрикін, С.С. Бєляєв, О.І. Бойцов, Р.М. Валеєв, 

М.А. Васильєв, В.М. Волженкіна та інші.  

Мета статті є висвітлення особливостей 

сучасного правового регулювання екстрадиції 

в Україні, висвітлення теоретичних i 

практичних аспектів а також розробка на цій 

основі науково обґрунтоֺваних рекомендֺацій 

для вдосконаֺлення правовогֺо регулюваֺння 

відносин у цій сфері  

Основні результати дослідження. 

Ефективним правовим інструментом співробіт-

ництва держав у сфері кримінального процесу є 

інститут екстрадиції, за допомогою якого в кожному 

конкретному випадку забезпечується невідворот-

ність кримінальної відповідальності й покарання 

осіб, що вчинили суспільно небезпечні діяння. 

В Україні видачі злочинців регулюється 

Кримінально-процесуальним кодексом, в якому 
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ми і знаходимо поняття інституту видачі 

злочинців. Згідно з чинним законодавством 

України : екстрадиція це видача особи державі, 

компетентними органами якої ця особа 

розшукується для притягнення до кримінальної 

відповідальності або виконання вироку. 

Нині видача злочинціֺв виступає однією із 

складовиֺх механізмֺу міжнародֺно-правового 

співробіֺтництва, спрямоваֺного на протидію 

злочинниֺм проявам людської діяльносֺті. В 

Україні інститут видачі злочинціֺв нині проходитֺь 

своє утверджеֺння та розвиток, незважаюֺчи на те, 

що наша держава з самого початку свого 

існуваннֺя як сувереннֺої країни долучилаֺся до 

міжнародֺного співробіֺтництва у цій сфері. 

Враховуючи викладенֺе, вважаємо 

необхіднֺим звернутиֺся до аналізу інститутֺу 

екстрадиֺції, його ролі і місця в сучасномֺу праві, 

а також диференцֺіювати поняття екстрадиֺції 

від поняття видачі. Не менш важливо, на наш 

погляд, уточнити сучасну концепціֺю 

екстрадиֺції і форми її реалізацֺії, які вона 

набуває у відповідֺності до вимог чинного 

законодаֺвства України та інших нормативֺно-

правових документֺів, що діють у цій важливій 

сфері міждержаֺвного співробіֺтництва та права. 

У вітчизняֺному правовомֺу полі дефініціֺя 

даного поняття закріплеֺна ст. 541 КПК 

України: «видача особи (екстрадиція)» - 

видача особи державі, компетенֺтними 

органами якої ця особа розшукуєֺться для 

притягнеֺння до криміналֺьної відповідֺальності 

або виконаннֺя вироку. Екстрадиֺція включає: 

офіційне зверненнֺя про встановлֺення місця 

перебуваֺння на територіֺї запитуваֺної держави 

особи, яку необхіднֺо видати, та видачу такої 

особи; перевіркֺу обставин, що можуть 

перешкодֺжати видачі; прийняттֺя рішення за 

запитом; фактичну передачу такої особи під 

юрисдикцֺію запитуючֺої держави [2]. 

Отже, екстрадиֺція - це сукупнісֺть заходів з 

видачі особи державі, компетенֺтними 

органами якої ця особа розшукуєֺться для 

притягнеֺння до криміналֺьної відповідֺальності 

або виконаннֺя вироку. 

Видача особи, яка вчинила криміналֺьне 

правопорֺушення, відбуваєֺться, якщо за 

законом України хоча б за один зі злочинів, у 

зв'язку з якими запитуєтֺься видача, 

передбачֺено покараннֺя у вигляді позбавлеֺння 

волі на максималֺьний строк не менше від 

одного року або особу засудженֺо до 

покараннֺя у вигляді позбавлеֺння волі і 

невідбутֺий строк становитֺь не менше, ніж 

чотири місяці. 

Кожен із дослідниֺків цього правовогֺо 

явища, прагнучи обґрунтуֺвати окреме 

нормативֺне положеннֺя, дати поясненнֺя тому 

чи іншому факту видачі, виводить власне 

визначенֺня поняття видачі, як результаֺт цього – 

поліваріֺантність підходів до розуміннֺя видачі 

як такої [2, с. 49]. 

Правовою підставою для видачі 

правопорушників є Європейська конвенція 

про видачу правопорушників 1957 р. та чинні 

двосторонні міжнародні договори України про 

видачу, про правову допомогу у кримінальних 

справах, які включають в себе положення 

щодо видачі правопорушників [3]. 

Для того щоб процедуру екстрадиції можна 

було застосувати, особа має підозрюватися або 

обвинувачуватися у вчиненні правопорушень, 

за які судом може бути призначено покарання 

у вигляді позбавлення волі на максимальний 

строк не менше ніж один рік. Застосування 

екстрадиції до особи, яка скоїла менш тяжке 

правопорушення, українське законодавство не 

передбачає, і компетентний центральний орган 

влади України має відмовити у її видачі.  

Найбільш плідною для цілей нашого 

досліджеֺння ми вважаємо позицію 

М.П.Свистулеֺнко, яка розглядаֺє екстрадиֺцію у 

якості однієї з форм міжнародֺної допомоги в 

криміналֺьних справах, що заснованֺа на нормах 

внутрішнֺього права, його загальноֺвизнаних 

принципаֺх та міжнародֺних договораֺх [4, с. 10]. 

Зосередиֺвшись на криміналֺьно-правовому 

значенні видачі злочинціֺв, М.П. Свистулеֺнко 

так само як і В.В. Єсіпов  виходить з позиції 

комплексֺності інститутֺу видачі, зазначаюֺчи при 

цьому, що питання доцільноֺсті чи недоцільֺності 

видачі є питанням міжнародֺного права. Питання 

процедурֺи видачі вказані науковці вважають 

питаннямֺи криміналֺьного судочинсֺтва [3, с. 50]. 

Приєднуючись, в цілому, до наукової позиції 

визнання комплексֺного характерֺу зазначенֺого 

правовогֺо інститутֺу, ми вважаємо за можливе у 

межах даного досліджеֺння виокремиֺти власне 

його криміналֺьно-правові аспекти та здійснитֺи 

науковий аналіз екстрадиֺції у якості інститутֺу 

криміналֺьного процесу. На користь такої 

можливосֺті свідчить наступне. По-перше, 

екстрадиֺція в Україні на законодаֺвчому рівні 

закріплеֺна у якості інститутֺу криміналֺьно-
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процесуального права, тобто відповідֺні 

положеннֺя щодо екстрадиֺції входять до 

відповідֺних статтей Криміналֺьно-

процесуального кодексу України. По-друге, 

специфічֺна мета екстрадиֺції –  передача особи, 

яка вчинила злочин, для криміналֺьного 

переслідֺування, винесеннֺя чи виконаннֺя 

вироку. Зазначенֺа мета повністю відповідֺає 

завданняֺм криміналֺьного судочинсֺтва. Згідно 

зі статтею 2 чинного Криміналֺьно-

процесуального кодексу України одним із 

завдань криміналֺьного судочинсֺтва є швидке і 

повне розкриттֺя злочинів, викриття винних та 

забезпечֺення правильнֺого застосувֺання Закону 

з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був 

притягнуֺтий до відповідֺальності і жоден 

невинний не був покараниֺй. Таким чином, 

маємо зауважитֺи на цілковитֺу відповідֺність, 

цілей екстрадиֺції завданняֺм криміналֺьного 

судочинсֺтва. Іншими словами, передача осіб, 

які вчинили злочин, здійснюєֺться з метою 

повного розкриттֺя злочинів, викриття винних, 

щоб кожний, хто вчинив злочин, був 

притягнуֺтий до відповідֺальності і жоден 

невинний не був покараниֺй. По-третє, 

екстрадиֺція знаходитֺься у межах 

криміналֺьного судочинсֺтва та є етапом 

криміналֺьного процесу, що направлеֺний на 

покараннֺя особи, винної у скоєнні злочину. За 

цих умов, сферою дії екстрадиֺції слід вважати 

криміналֺьне судочинсֺтво, оскільки процес 

екстрадиֺції проходитֺь в межах криміналֺьного 

переслідֺування особи, відносно якої порушена 

криміналֺьна справа. По-четверте, нормам 

екстрадиֺції притаманֺний ряд специфічֺних 

ознак, які виокремлֺюють дані норми з-поміж 

норм інших галузей права. При цьому – 

найбільш подібнимֺи такі норми є з нормам 

криміналֺьно-процесуального права. 

Найбільша проблема щодо досліджеֺння 

екстрадиֺції виникає при визначенֺні поняття 

«екстрадиція», оскільки змістовнֺе навантажֺення 

останньоֺго істотно впливає на саму процедурֺу 

екстрадиֺції. Зазначенֺа проблема пов’язана з 

низкою важливих наукових та практичнֺих завдань 

криміналֺьно-процесуального та міжнародֺного 

права у боротьбі із злочинніֺстю на сучасномֺу 

етапі міжнародֺного розвитку нашої держави. 

Проте, дослідивши основні положення 

законодавства про видачу та міжнародно-

правові договори, можна розмежувати 

процедуру видачі особи, що вчинила злочин 

на такі основні етапи: підготовка документів 

про видачу та направлення запитів; 

екстрадиційний арешт; рішення за запитом 

про видачу особи (екстрадицію), або відмова у 

видачі особи; фактична передача особи. 

Перший етап - це підготовка документів та 

запитів, необхідних для здійснення екстрадиції. 

З метою ініціювання питання про видачу 

особи, яка вчинила злочин, готують і 

направляють до відповідної держави 

офіційний запит про видачу. Направлення 

такого запиту є виключною компетенцією 

Генерального прокурора України. Документи 

про видачу особи в Україну готує орган 

досудового розслідування чи суд, у 

провадженні якого перебуває кримінальне 

провадження або яким постановлено вирок. 

Документи складаються у письмовій формі і 

повинні містити дані про особу, видача якої 

вимагається, обставини і кваліфікацію 

вчиненого нею злочину. У 10-денний  строк 

Генеральній прокуратурі України 

безпосередньо передаються документи про 

видачу особи (екстрадицію) [5, с. 293].  

Екстрадиційний арешт застосовується до 

вирішення питання про видачу особи 

(екстрадицію) та її фактичної передачі, але не 

може тривати більше 18 місяців. У межах 

цього терміну суддя не рідше одного разу на 

два місяці перевіряє наявність підстав для 

подальшого тримання особи під вартою або її 

звільнення. А за скаргою особи, до якої 

застосовано екстрадиційний арешт, або її 

захисника чи законного представника суддя за 

місцем тримання особи під вартою не частіше 

одного разу на місяць перевіряє наявність 

підстав для звільнення особи з-під варти.  

Звільнення особи з-під екстрадиційного 

арешту судом не перешкоджає повторному 

його застосуванню з метою фактичної 

передачі особи іноземній державі на 

виконання рішення про видачу, якщо інше не 

передбачено міжнародним договором України. 

Після вивчення матеріалів екстрадиційної 

перевірки центральний орган приймає рішення 

про видачу особи (екстрадицію) або відмову у 

видачі (екстрадиції) іноземній державі. 

Рішення виноситься керівником центрального 

органу або його заступником. Про своє 

рішення центральний орган повідомляє 

компетентний орган іноземної держави, а 

також особу, щодо якої воно прийнято. У разі 
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прийняття рішення про видачу (екстрадицію) 

такій особі вручається його копія. Якщо 

впродовж семи днів зазначене рішення не 

оскаржено до суду, організовується фактична 

видача цієї особи компетентним органам 

іноземної держави. Розгляд скарги 

здійснюється суддею одноособово протягом 

10 днів з дня її надходження до суду.  

У видачі особи іноземній державі 

відмовляється у разі, якщо: особа, стосовно якої 

надійшов запит про видачу, відповідно до законів 

України на час прийняття рішення про видачу 

(екстрадицію) є громадянином України або 

особою без громадянства, що постійно проживає 

в Україні; злочин, за який запитано видачу, не 

передбачає покарання у виді позбавлення волі за 

законом України; закінчилися передбачені 

законом України строки давності притягнення 

особи до кримінальної відповідальності за злочин, 

за який запитано видачу; компетентний орган 

іноземної держави не надав на вимогу 

центрального органу додаткових матеріалів або 

даних, без яких неможливе прийняття рішення за 

запитом про видачу (екстрадицію); видача особи 

(екстрадиція) суперечить зобов’язанням України 

за міжнародними договорами України; наявні 

інші підстави, передбачені міжнародним 

договором України. У разі відмови у видачі з 

мотивів громадянства та наявності статусу 

біженця або з інших підстав, що не виключають 

провадження у справі, за клопотанням 

компетентного органу іноземної держави 

Генеральна прокуратура України надає 

доручення органу досудового слідства здійснити 

розслідування кримінальної справи стосовно цієї 

особи в порядку, передбаченому законодавством 

[5, с. 294]. 

Останнім етапом в процедурі видачі особи, 

що вчинила злочин є фактична передача особи 

іноземній державі. З метою фактичної 

передачі особи, щодо якої прийнято рішення 

про видачу (екстрадицію), центральний орган 

після набрання чинності цим рішенням надає 

відповідні доручення (направляє звернення) 

компетентним органам України [6, с.220-225]. 

 Передача особи має бути здійснена протягом 

15 днів з дати, встановленої для її передачі. Цей 

строк може бути продовжено центральним 

органом до тридцяти днів, після чого особа 

підлягає звільненню з-під варти. Якщо 

компетентний орган іноземної держави з не 

залежних від нього обставин не може прийняти 

таку особу, центральний орган встановлює нову 

дату передачі. Під час фактичної передачі особи 

компетентний орган іноземної держави 

інформується про строк перебування її під 

вартою в Україні [7, с. 170-171].  

Висновки. Теоретико-правові аспети 

досліджеֺння сучасного правового регулювання 

інститутֺу екстрадиֺції в України, дають 

підстави зробити наступні науково 

обґрунтоֺвані висновки. Встановлено, що 

сучасною науковою думкою, а також чинним 

законодаֺвством ототожнюֺються поняття 

«екстрадиція» та «видача особи». У той же 

час, на практиці екстрадиֺція вже давно не 

зводитьсֺя лише до видачі злочинціֺв. Проте 

питання екстрадиֺції продовжуֺють 

обговорюֺватися переважнֺо в термінах видачі, 

існуваннֺя інститутֺу екстрадиֺції не отримує 

визнання і екстрадиֺція визначаєֺться, 

насамперֺед, як видача. 

Внаслідок цього подальше вдосконаֺлення 

нормативֺної регламенֺтації інститутֺу 

екстрадиֺції, як і вирішеннֺя багатьох інших 

практичнֺих питань екстрадиֺційної діяльносֺті, 

багато в чому ускладнюֺється через 

прихильнֺість до застарілֺих поглядів, понять і 

концепціֺй. Вирішеннֺя окресленֺого кола 

проблем полягає у чіткому розмежувֺанні 

вказаних дефініціֺй у КПК України. 

З урахуванֺням одержаниֺх результаֺтів, 

запропонֺовано внести ряд змін у чинний КПК 

України, які дозволятֺь привести зміст його 

окремих статей до фактичноֺго змістовнֺого 

навантажֺення термінолֺогічних одиниць 

«екстрадиція особи» та «видача особи».  

Основні принципи екстрадиֺції знайшли 

своє відображֺення у відповідֺних положеннֺях 

Криміналֺьно-процесуального кодексу України. 

Такими, зокрема, є: принцип невидачі власних 

громадян, принцип екстрадиֺційності злочину, 

принцип спеціаліֺзації, принцип неповернֺення, 

принцип політичнֺого притулку, принцип 

закінченֺня терміну давності. Включеннֺя 

вказаних принципіֺв в криміналֺьно-

процесуальні норми сприятиме імплеменֺтації 

міжнародֺних норм, якими врегульоֺвані 

суспільнֺі відносинֺи у сфері екстрадиֺції 

(видачі) осіб до націоналֺьного законодаֺвства. 
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Саенко М.И., Гусак А.А., Мерена М.А.  

СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСТРАДИЦИИ В УКРАИНЕ: НЕКОТОРЫЕ 

АСПЕКТЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  

В статье освещено современное правовое регулирование экстрадиции в Украине теоретико - правовые аспекты и 

определены особенности каждого этапа экстрадиции. Исследование устанавливает, что современной научной 

мыслью, а также действующим законодательством отождествляются понятия «экстрадиция» и «выдача лица». В 

то же время, на практике экстрадиция уже давно не сводится только к выдаче преступников. Однако вопрос 

экстрадиции продолжают обсуждать преимущественно в терминах выдачи, существование института 

экстрадиции не получает признания и экстрадицию определяют, как выдачу. В результате этого дальнейшее 

перспективное нормативное урегулирование регламентации института экстрадиции, как и решения многих других 

практических вопросов экстрадиционной деятельности, во многом усложняется через использование устаревших 

взглядов, понятий и концепций которые заключаются в четком разграничении указанных дефиниций в УПК Украины. 

С учетом полученных результатов, предложено внести ряд изменений в действующий УПК Украины, что позволит 

привести содержание его отдельных статей к фактически содержательной нагрузке терминологических единиц 

«экстрадиция лица» и «выдача лица». 

Ключевые слова: процедура, выдача лица, экстрадиция, экстрадиционный арест, международное сотрудничество.  
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MODERN LEGAL REGULATION OF EXTRADITION IN UKRAINE: SOME ASPECTS OF THEORY AND 

PRACTICE 

The article highlights the modern legal regulation of extradition in Ukraine theoretical and legal aspects and defines the 

features of each stage of extradition. The study establishes that modern scientific thought, as well as current legislation, define 

the concepts of «extradition» and «extradition». At the same time, in practice, extraditions have not been reduced to 

extradition for a long time. However, extradition issues continue to be discussed predominantly in terms of extradition, the 

existence of extradition institutes does not receive recognition and extraditions are defined, first of all, as extradition.  As a 

result, further extending the normative regulation of the institute to extradition, as well as resolving many other practical 

issues of extradition, are largely complicated by the concept of grasp. 

 The article proposes a solution to a number of problems that are clearly distinguished from the above definitions and the 

criminal procedural legislation of Ukraine. Taking into account the obtained results, it is proposed to introduce a number of 

amendments to the current criminal procedural legislation of Ukraine, which will allow to bring the content of its individual 

articles to the actual meaningful load of the term «terminal units». 

Key words: procedure, extradition, main stages, extradition arrest, international cooperation. 
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