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(ЕКСТРАДИЦІЇ) ТА ГАРАНТІЇ 
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Статья посвящена анализу института 
выдачи лица в уголовном процессе и гаран-
тиям прав личности при международном со-
трудничестве во время экстрадиции. Проана-
лизированы двусторонние и многосторонние 
договоры, а также национальное законода-
тельство при решении вопроса о выдаче лица 
(экстрадиции). Определены основные принци-
пы экстрадиции, которые регулируются нор-
мами процессуального права.

Ключевые слова: экстрадиция, междуна-
родные договоры, права человека, гарантии 
прав лиц, принципы экстрадиции.

 ШВЕД Ірина Василівна - студентка Навчально-наукового інституту права, 
психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
 КАНЦІР Володимир Степанович - професор кафедри кримінального права 
і процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти 
Національного університету «Львівська політехніка» 

ORCID ID: 0000-0002-3689-4697
DOI 10.32782/LAW.2020.1.10

усуненні прогалин у національному кримі-
нальному процесуальному законодавстві; 
удосконаленні практики застосування ви-
мог і стандартів міжнародного права; вико-
нанні міжнародних зобов’язань у галузі кри-
мінального судочинства.

Стан дослідження
Окремі питання інституту видачі особи 

(екстрадиції) у кримінальному провадженні 
були предметом дослідження багатьох на-
уковців. 

Значний вклад привнесено у дисертаці-
ях таких вітчизняних учених, як: В. С. Бе-
резняк «Екстрадиція як інститут кримі-
нально-процесуального права України», 
С. С. Нестеренко «Міжнародно-правовий 
захист прав людини при здійсненні екстра-
диції», В. В. Зуєва «Кримінальні процесу-
альні гарантії прав особи при міжнародно-
му співробітництві під час кримінального 
провадження», О. М. Ляшук «Особливості 
міжнародного розшуку осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення на терито-
рії України», А. С. Антонюк «Процесуальні 
засади міжнародного співробітництва при 
розслідуванні кримінальних правопору-
шень», Г. М. Грищук «Кримінально-право-
ва характеристика інституту видачі осіб, які 
вчинили кримінальне правопорушення», 
І. І. Бойка «Застосування кримінально-

Постановка проблеми
У сучасному світі проблема злочинності 

становить небезпеку не тільки для окремих 
держав, а й для всього людства. Однією з 
форм міжнародного співробітництва держав 
у боротьбі зі злочинністю, яка реалізується в 
рамках надання правової допомоги у кри-
мінальних справах, є видача осіб (екстради-
ція). Видача осіб, які вчинили кримінальні 
правопорушення, є засобом, що підвищує 
ефективність співпраці в боротьбі зі злочин-
ністю, тому даному інституту надається все 
більш важливе значення на регіональному, 
локальному (двосторонньому) рівні міждер-
жавного співробітництва.

Доцільність дослідження проблем екс-
традиції в цей час викликана потребою в 
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процесуального примусу в екстрадиційно-
му процесі», а також у наукових доробках 
Н. М. Ахтирської, Л. В. Максимів, О. О. На-
сонова, Я. Б. Сторожика, О. Ю. Татарова, 
Л. Д. Удалової, Т. Г. Фоміної, Ю. М. Чорноус 
та інших.

Проте, згадані дослідження інституту 
екстрадиції не охоплюють усього комплексу 
проблем забезпечення прав і свобод люди-
ни під час видачі особи іншій державі, що 
залишає це питання актуальним і досі.

Метою статті є обстеження окремих ас-
пектів кримінальних процесуальних пра-
вовідносин, що виникають, змінюються та 
припиняються у зв’язку із застосуванням 
інституту видачі особи (екстрадиції) та га-
рантій забезпечення прав учасників таких 
правовідносин.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Розвиток України як демократичної, не-
залежної та правової держави в сучасних 
умовах значно ускладнюється зростанням 
рівня злочинності та її адаптацією до нових 
умов. Чимало осіб, які підозрюються у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, щоб 
уникнути відповідальності за скоєння зло-
чину та покарання, переховуються від пра-
воохоронних органів на території України 
й поза її межами. Одним із негативних на-
слідків цієї тенденції є розширення масшта-
бів міжнародної злочинності, яка має свою 
специфіку та особливості, а одним із пріори-
тетних напрямів розв’язання цієї проблеми 
є ефективне міжнародне співробітництво з 
питань боротьби зі злочинністю [1, c. 3].

Одним з інструментів міжнародного 
кримінального та процесуального права, 
що дозволяє притягнути до відповідальнос-
ті осіб, які вчинили кримінально каране ді-
яння та перемістилися на територію іншої 
держави, є інститут видачі особи (екстради-
ції). Досліджуючи генезис інституту екстра-
диції, можна сказати, що з нього почалося 
становлення процесу міжнародного право-
вого співробітництва у кримінальних спра-
вах у сучасному розумінні про це поняття.

Правовий інститут видачі особи (екстра-
диції) є комплексною системою правових 

норм. Беручи до уваги те, що він перебуває 
на перетині міжнародного і внутрішньодер-
жавного права, які є взаємопов’язані між 
собою, потребує узгодження із встановле-
ними міжнародно-правовими стандартами. 
Таким чином, для повної кримінально-пра-
вової характеристики інституту екстрадиції 
необхідно визначити й дослідити міжнарод-
но-правові акти, які регламентують інститут 
видачі особи, що вчинила злочин [2, c. 58].

Перш за все, варто визначити дефініцію 
самого поняття «екстрадиції», проте слід 
зазначити, що воно є складним і багатоас-
пектним і виступає предметом вивчення 
багатьох галузей права: міжнародного, кри-
мінального та кримінального процесуально-
го. Саме неоднозначність правової природи 
детермінувало неоднозначність тлумачення 
цього поняття [3, c. 81]. Тому важливим ви-
ступає питання нормативного закріплення 
поняття «екстрадиція».

Так, на національному рівні питання екс-
традиції отримало законодавче закріплення. 
Пунктом 2 ч. 1 ст. 541 Кримінального про-
цесуального кодексу України визначено, що 
видача особи (екстрадиція) – це видача особи 
державі, компетентними органами якої ця 
особа розшукується для притягнення до кри-
мінальної відповідальності або виконання 
вироку. Екстрадиція включає: офіційне звер-
нення про встановлення місця перебування 
на території запитуваної держави особи, яку 
необхідно видати, та видачу такої особи; пе-
ревірку обставин, що можуть перешкоджати 
видачі; прийняття рішення за запитом; фак-
тичну передачу такої особи під юрисдикцію 
запитуючої держави [4].

У міжнародному праві під видачею розу-
міється передача обвинуваченої чи засудже-
ної особи державою, на території якої вона 
перебуває, державі, в якій вона вважається 
такою, що вчинила злочин чи була засудже-
на. На сьогодні правові основи видачі не ви-
черпуються нормами міжнародного права. 
Більше того, у свій час ще Д. П. Нікольський 
визначив видачу «як сукупність юридичних 
дій, за допомогою яких одна держава видає 
іншій державі особу, обвинувачену у вчи-
ненні злочинів у межах останньої держави». 
Чимало сучасних учених притримуються та-
кого бачення [3, c. 81].
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Досліджуючи це поняття, П. Р. Ізмайлов 
вважає, що «екстрадицією можна визначи-
ти вид правової допомоги, що здійснюється 
суб’єктами міжнародного права на прохан-
ня або вимогу компетентних органів, що 
включає видачу обвинувачених і засудже-
них з метою їх залучення до кримінальної 
відповідальності або відбування покарання 
на основі міжнародно-правових норм і вну-
трішньодержавного законодавства». Підста-
вою для видачі злочинців у сучасному між-
народному праві можна вважати двосторон-
ні та багатосторонні договори, національні 
закони про видачу, іноді – принцип взаєм-
ності та моральні норми [5, с. 89].

Договори виступають платформами для 
створення правових відносини між двома 
державами, які можна схарактеризувати як 
особливий тип кваліфікованого сувереніте-
ту. Двосторонні договори про екстрадицію 
не характеризуються створенням «автома-
тичного» процесу передачі особи між дер-
жавами. Вони відзначаються встановлен-
ням правових відносин, де запит держави 
розглядається іншою державою, на основі 
формальної процедури, яка передбачає пев-
ну перевірку цього запиту. Наявність цієї 
формальної процедури забезпечує державі 
автономію, яка може спричинити початкову 
відмову в екстрадиції, супроводжувану за-
питом на отримання додаткової інформації 
або відмовою в екстрадиції. Це означає, що 
держава, яка надсилає офіційне звернення, 
не має права на екстрадицію, але робить за-
пит, у відповідь на який інша держава про-
сто дотримує формальну процедуру, за до-
помогою якої приймається вільне рішення 
про екстрадицію. Договори про екстради-
цію, як правило, визначають умови, за яких 
може відбутися сама видача особи [6, с. 1].

Проте, далеко не скрізь існує угода про 
видачу осіб, що вчинили протиправне діян-
ня у своїй державі та переховуються в іншій. 

У міжнародному праві екстрадиція пе-
редбачає розгляд справи про відправлення 
злочинця у «рідну країну» навіть у тому ви-
падку, якщо договір не підписаний. Тобто 
особа видається за «принципом взаємності». 
У такому випадку приймаюча держава по-
винна надати певну послугу тій країні, яка 
згодна передати злочинця, тобто держава 

сама вирішує, чи варто здійснювати таку 
процедуру [7, с. 23].

Питанням екстрадиційної діяльності 
присвячено багато міжнародно-правових 
документів та рішень. 

Основними міжнародними правовими 
актами є: Статут ООН, Загальна декларація 
прав людини (1948 року), Віденська конвен-
ція 1969 року про право міжнародних дого-
ворів, типові договори про взаємодопомо-
гу в галузі кримінального правосуддя, про 
перейняття кримінального провадження 
та видачу, що були прийняті Генеральною 
Асамблеєю ООН (1990 року), Конвенція 
ООН 2000 року проти транснаціональної 
злочинності, а також інші міжнародні акти 
ООН та інших міжнародних організацій [1, 
с. 7].

Завдяки широкій договірній базі Украї-
ни, компетентні органи нашої держави ма-
ють змогу на підставі чинних міжнародних 
договорів ефективно співпрацювати з ком-
петентними органами іноземних держав. 
Одним з основоположних джерел правових 
норм у правовідносинах між державами є 
Міжнародний пакт про громадянські і по-
літичні права. Нормативно чітко визначено 
основні правила поводження з особою, яка 
потрапила у сферу судочинства. У пакті про-
голошено, що кожна людина має право на 
свободу й особисту недоторканність, ніхто 
не може бути безпричинно підданий арешту 
або триманню під вартою, ніхто не може 
бути позбавлений волі інакше, як на таких 
засадах і за такою процедурою, які встанов-
лені законом, також даний документ перед-
бачає, що кожен має право при розгляді 
будь-якого висунутого йому обвинувачення 
на ряд гарантій на основі повної рівності і, 
зокрема, бути судимим у його присутності 
і захищати себе особисто або за посередни-
цтва обраного ним захисника [8, с. 139].

Фактор прав людини в процесі екстради-
ції, без сумніву, має дуже важливе значення 
і, звичайно, повинен бути врахований при 
вирішенні питання видачі осіб. Суверенне 
право держави при здійсненні екстрадиції, 
безперечно, поєднується з правами люди-
ни, і хоча розв’язання питання про видачу – 
це суверенне право будь-якої держави, воно 
реалізується в контексті норм міжнародного 
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і національного права при дотриманні за-
гальновизнаних стандартів прав людини в 
міжнародному праві [9, с. 91].

Зауважимо, що в контексті даної пробле-
ми необхідно мати на увазі не тільки права 
людини у цілому, а й певні конкретні права, 
реальна можливість порушення яких може 
стати підставою для відмови у видачі. До 
числа таких порушень варто віднести ризи-
ки піддатися катуванням та іншим жорсто-
ким, нелюдським або таким, що принижу-
ють гідність видам поводження чи покаран-
ня, відмови від надання процесуальних га-
рантій у ході судового розгляду, порушення 
права на рівність тощо.

Договори про екстрадицію, чи це дво-
сторонні чи багатосторонні, забезпечують 
права осіб у процесі видачі (екстрадиції) ба-
гатьма юридичними гарантіями. Ці гаран-
тії різноманітні та виникають зі своєрідних 
причин і задовольняють різні цілі та про-
блеми.

У своїх працях М. Й. Кулик, аналізуючи 
практику Європейського суду з прав люди-
ни щодо порушень основоположних прав 
особи, видача (екстрадиція) якої запитуєть-
ся, спробував визначити наступні фактори, 
що впливають на гарантії дотримання прав 
і свобод особи та які потрібно враховувати 
при прийнятті відповідних рішень:

1) законність затримання для екстради-
ції;

2) гарантування безпеки в разі екстради-
ції особи;

3) гарантування справедливого судового 
розгляду в разі екстрадиції особи;

4) вичерпання та ефективність націо-
нальних засобів захисту [10, с. 210].

Гарантії щодо прав людини та грома-
дянина в процесі екстрадиції викладені у 
декількох міжнародних конвенціях: Євро-
пейська конвенція про захист прав люди-
ни та основоположних свобод; Конвенція 
ООН проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гід-
ність, видів поводження і покарання, Євро-
пейська конвенція про видачу правопоруш-
ників; Конвенція ООН 1951 р. «Про статус 
біженців» [9, с. 91].

Окремо варто зупинитися на Європей-
ській конвенції про видачу правопорушни-

ків від 1957 р. (далі – Конвенція 1957 р.), 
яка передбачає ряд гарантій прав особи, що 
запитується для видачі іноземній державі. 
Зокрема, у ст. 14 Конвенції 1957 р. перед-
бачено, що видана особа не може переслі-
дуватися, засуджуватися або затримуватися 
з метою виконання вироку чи постанови 
про утримання під вартою ні за яке право-
порушення, вчинене до її видачі, крім пра-
вопорушення, за яке вона була видана та її 
особиста свобода ні з яких інших причин не 
може обмежуватися, за винятком таких ви-
падків: 

1) якщо сторона, яка її видала, на це по-
годжується; 

2) якщо ця особа, маючи можливість за-
лишити територію сторони, якій вона була 
видана, не зробила цього впродовж 45 днів 
після її остаточного звільнення або, зали-
шивши цю територію, знову туди поверну-
лася. 

За статтею 3 Конвенції 1957 р., видача 
не здійснюється, якщо правопорушення, у 
зв’язку з яким особа запитується, розгляда-
ється запитуваною стороною як політичне. 
Стаття 10 Конвенції містить гарантію про те, 
що видача не здійснюється у зв’язку із закінчен-
ням строку давності. Окрім того, за ст. 11 Кон-
венції, якщо правопорушення, за яке вима-
гається видача, карається смертною карою 
за законодавством запитуючої сторони, а за-
конодавство запитуваної сторони її за таке 
саме правопорушення не передбачає, у ви-
дачі може бути відмовлено [1, с. 109].

Кримінальним процесуальним кодексом 
України визначені гарантії, які надаються 
особам, що потрапили у сферу дії міжнарод-
ного співробітництва під час кримінального 
провадження на рівні законодавчого регу-
лювання взаємодії правоохоронних та су-
дових органів при застосуванні процедур, 
пов’язаних із наданням допомоги в межах 
кримінального провадження в частині за-
стосування екстрадиції, тимчасової видачі, 
екстрадиційного та тимчасового арешту, 
екстрадиційних перевірок, інформаційного 
забезпечення таких процедур, призначення 
покарань тощо [8, с. 56].

Також варто зазначити, що в договірній 
практиці держави закріпили основні засади 
видачі осіб. Принципи екстрадиції пови-
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нні включати засади, які становлять основу 
інститутів як видачі, так і відмови у видачі 
підозрюваних, обвинувачених (підсудних) 
чи засуджених. Так, Грищук Г. М. у своїх 
дослідженнях до засад екстрадиції, які ре-
гулюються нормами кримінального права, 
відносить:

1) принцип невидачі своїх громадян ви-
рішується при поєднанні територіального 
принципу (місця вчинення злочину і міс-
цеперебування злочинця) та громадянства 
цієї особи;

2) принцип подвійного інкримінування 
– вчинене діяння повинно визнаватися зло-
чином за законами запитуючої і запитуваної 
сторони;

3) принцип «подвійної злочинності» – 
вчинене діяння, незалежно від складу кри-
мінально-правової норми та відповідності 
його елементів, повинно порушувати право-
ві приписи обох держав;

4) принцип невідворотності покарання 
– держава, на території якої виявлена осо-
ба, яка вчинила злочин, має або видати або 
перейняти кримінальне провадження для 
подальшого переслідування; 

5) принцип мінімального строку пока-
рання – однією з головних вимог для вида-
чі особи, яка вчинила злочин, залишається 
ступінь тяжкості злочину;

6) принцип меж кримінальної відпові-
дальності виданої особи – видана особа має 
бути засуджена винятково за той злочин, за 
яким запитувалася і здійснювалася екстра-
диція;

7) принцип виключення з підстав видачі 
за вчинення політичного злочину;

8) принцип заборони притягнення до 
відповідальності або покарання двічі за 
одне й те саме діяння – можлива відмова від 
видачі в разі, якщо на території запитуваної 
країни за тим же злочином було винесено 
вирок або постанову про припинення кри-
мінального переслідування у справі;

9) принцип відповідальності за вчинен-
ня господарського (фінансового) злочину [2, 
с. 92-107].

Таким чином, можна вважати, що прин-
ципи, покладені в основу інституту екстра-
диції, формують нормативну основу регулю-
вання співробітництва держав у сфері вида-

чі осіб, встановлюючи приписи та заборони 
щодо дій держави, і, більш того, надають 
можливість відмови у видачі осіб за різни-
ми підставами, включаючи територіальний 
критерій, критерій громадянства, захисту 
прав особи від застосування насильства і 
різних видів дискримінації, а також від по-
літичного переслідування. При цьому збері-
гається головна особливість інституту - не-
відворотність покарання за вчинене діяння.

Висновки
Можна стверджувати, що видача особи 

(екстрадиція) - це форма міжнародного спів-
робітництва в кримінальній процесуальній 
сфері, що є сукупністю правових відносин 
між двома державами щодо запиту про ви-
дачу обвинувачених і засуджених, з метою 
притягнення таких осіб до кримінальної 
відповідальності або виконання вироку на 
основі нормативно-правових актів міжна-
родного та національного рівня.

Інститут екстрадиції, будучи одним з на-
прямків міжнародного співробітництва у 
сфері боротьби зі злочинністю, забезпечує 
досягнення цілей кримінального процесу, 
відновлення порушених правовідносин, під-
тримання нормативів рівності та справед-
ливості в суспільстві. За допомогою даного 
інституту, в кожному конкретному випадку, 
забезпечується невідворотність криміналь-
ної відповідальності й покарання осіб, що 
вчинили суспільно небезпечні діяння.
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

institution of extradition of a person in criminal 
proceedings and guarantees of individual rights in 
international cooperation during an extradition. 
Bilateral and multilateral agreements, as well 
as national legislation in resolving the issue of 
extradition are analyzed. The basic principles of 
extradition are determined, which are regulated by 
the norms of of procedural law.

The institute of extradition includes many 
branches of law, particularly: international law, 
criminal law and criminal procedure law. The 
issue of extradition has been enshrined in law on 
the national level, so the Criminal Code of Ukraine 
provided substantive legal basis for issuing a person 
charged with a crime and convicted for the crime.

Many international solutions and legal 
documents have been devoted to the issue of 
extradition. The main international legal acts 
are: the UN Charter, the Universal Declaration of 
Human Rights (1948), the Convention (European 
Convention on Extradition, the European 
Convention on Mutual Assistance in Criminal), as 
well as other international acts of the UN and other 
international organizations.

International legal aspects of the matter and 
institute extradition goal isn’t exhausted. Many of 
the problems that arise within the institute of the 
extradition resolved at the amount of national 
legislation, including the ministerial regulation. 
They are based on the principles of the international 
cooperation.

The conducted research of the criminal 
characteristics of the institution extraditing 
people who have committed a criminal offense 
allows solving many disputable issues related to 
the extradition rules and their application when 
implementing this institution in law enforcement 
and judicial practice.
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