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Постановка проблеми. Сучасність ха-
рактеризується високими темпами процесів 
політичної та економічної інтеграції країн у 
різних регіонах світу. Зокрема, на європей-
ському континенті діє одне з найпотужніших 
геополітичних об’єднань – Європейський 
Союз, в межах якого відбувається відносно 
вільний транскордонний рух. Активна участь 
України в європейській інтеграції зумовлює 
її поступове залучення до цього простору, 
що стає справжнім викликом для її право-
вої системи в частині забезпечення високого, 
якісного рівня функціонування, а також по-
долання певних негативних наслідків лібе-
ралізації міграційного режиму. Одним із них 
є зростання присутності в Україні елементів 
міжнародної злочинності, протидія якій зу-
мовлює потребу в удосконаленні форм та за-
собів міжнародного співробітництва, зокре-
ма, у напрямі забезпечення невідворотності 
покарання за злочинну діяльність. Вищена-
ведене характеризує практичну значущість 
порушеної проблематики та актуальність 
даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Теоретико-методологічні основи між-
народного співробітництва у боротьбі зі зло-
чинністю та, зокрема, інституту екстрадиції 
розробляли такі науковці, як М. Антонович, 
В. Березняк, Ю. Васильєв, О. Виноградова, 
Ю. Пономаренко, М Свистуленко, Л. Тим-

ченко та багато інших. Віддаючи належне 
внеску попередників, зазначимо, що подаль-
ших досліджень потребують нормативні ас-
пекти діяльності правоохоронних органів у 
забезпеченні процесуального порядку екс-
традиції в частині підвищення ефективності 
цього виду співпраці, а також захисту прав 
особи в процесі його здійснення.

Мета статті полягає в дослідженні право-
вого регулювання діяльності органів про-
куратури у забезпеченні процесуального 
порядку екстрадиції.

Виклад основного матеріалу. Зміст між-
народної співпраці у протидії злочинності 
становить вчинення передбачених відповід-
ними договорами та положеннями націо-
нального законодавства процесуальних дій 
за фактом звернень уповноважених органів 
іноземних держав. Екстрадиція є одним із 
видів такої співпраці, який забезпечує не-
відворотність притягнення до юридичної 
відповідальності обвинувачуваних осіб, які 
переховуються від здійснення правосуддя на 
території іншої держави.

У наукових джерелах сутність екстради-
ції визначають по-різному. Так, К. Донець 
вважає, що вона функціонує у вигляді комп-
лексного правового інституту [3, с. 72].

Ю. Аленін визначає її як діяльність ком-
петентних органів, що базується на загально-
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визнаних принципах міжнародного права, 
нормах міжнародних договорів і внутріш-
ньодержавного законодавства, які передба-
чають, що держава у разі, якщо злочин вхо-
дить до її юрисдикції (якщо вона потерпіла 
від злочину чи він був вчинений на її тери-
торії, або ж його вчинив її громадянин), за-
питує і отримує обвинуваченого, підсудного 
чи засудженого з держави, на території якої 
він перебуває, або ж розглядає заявлене кло-
потання іноземної держави і передає запиту-
вану особу [11, с. 794].

Я. Сторожик розглядає екстрадицію як 
процес, пов’язаний із наданням державами 
правової допомоги, що полягає в арешті й пе-
редачі однією державою іншій (за запитом) 
особи, що підозрюється або обвинувачується 
у скоєнні злочину, або ж засудженого зло-
чинця [13, с. 443].

Л. Лобойко характеризує екстрадицію 
як процедуру, змістом якої є передача особи 
державою, де вона переховується, державі, на 
території якої було вчинено злочин, або дер-
жаві, якій злочином було завдано найбільшої 
шкоди, чи державі, громадянином котрої є 
особа, для притягнення її до кримінальної 
відповідальності або для забезпечення щодо 
неї обвинувального вироку суду [10, с. 447].

Аналізуючи вищенаведені дефініції, за-
значимо, що за сутнісними ознаками вони 
доповнюють одна одну, відображаючи зміст 
відносин та заходів, які виникають (вжива-
ються) у межах міжнародної правової допо-
моги.

Характеристика екстрадиції як «процеду-
ри» більшою мірою визначає її функціональ-
ний аспект, який, на нашу думку, досить по-
вно розкритий у дефініції за Кримінальним 
процесуальним кодексом України (далі – 
КПК), де конкретизовано її складники: офі-
ційне звернення про встановлення місця пе-
ребування на території запитуваної держави 
особи, яку необхідно видати, та про видачу 
такої особи; перевірку обставин, що можуть 
перешкоджати видачі; прийняття рішення за 
запитом; фактичну передачу такої особи під 
юрисдикцію запитуючої держави (абз. 2 ч. 1 
ст. 541 КПК)[9].

Визначення екстрадиції як «діяльності» 
та як «процесу» передбачає виділення най-
важливіших із заходів, які реалізовуються 
у її межах. Тому вищенаведені точки зору 
збагатило б доповнення про те, що держава 
не тільки може виконати клопотання про 
екстрадицію, але й відмовити. Це уточнен-
ня підкреслило б той факт, що у вирішенні 
питання про екстрадицію беруться до уваги 
права особи, щодо якої вчиняється ця дія, а 
також інтереси держави перебування такої 
особи, яка може бути зацікавлена у притяг-

ненні її до відповідальності за скоєні злочини 
на своїй території.

Обговорюючи визначення екстрадиції як 
«правового інституту» вважаємо, що її слід 
розглядати як один зі складових інструмен-
тів категорії вищого порядку – «інституту 
міжнародного співробітництвапід час кримі-
нального провадження».

Нормативно-правове забезпечення екс-
традиції становлять:

• міжнародні договори, підписані та ра-
тифіковані Україною (зокрема, Європейська 
конвенція про видачу правопорушників [5], 
Європейська конвенція про взаємну допомо-
гу у кримінальних справах [4], 

• Конвенція про правову допомогу і пра-
вові відносини в цивільних, сімейних та кри-
мінальних справах [7];

• Конвенція проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність, видів поводження і пока-
рання (стосовно осіб, які вчинили відповідні 
злочини [8]);

• двосторонні міжнародні договори 
України про видачу правопорушників (пере-
дачу засуджених осіб), взаємну правову до-
помогу у кримінальних справах;

• двосторонні міжнародні договори ко-
лишнього СРСР, що застосовуються у по-
рядку правонаступництва [14];

• національне законодавство України 
(зокрема, КПК, Закон України «Про проку-
ратуру»[6]).

Одне з головних місць у міжнародному 
співробітництві з видачі правопорушників 
належить органам прокуратури України, які 
виконують функції безпосередньої видачі 
особи, здійснюють прокурорський нагляд за 
дотриманням прав осіб та законністю рішень, 
які приймаються уповноваженими органами 
під час процедури екстрадиції.

За Генеральною прокуратурою України 
(далі – Генпрокуратура) закріплено статус 
одного із центральних органів України щодо 
видачі осіб (екстрадиції). Відповідні норми 
містяться в національному законодавстві та 
міжнародних договорах України. Зокрема, п. 
2 ст. 574 КПК окреслює її компетенцію ви-
дачею осіб, підозрюваних, обвинувачених у 
кримінальних провадженнях під час досудо-
вого розслідування.

Проте, як зазначає А. Богуцька, на під-
ставі міжнародного договору у здійсненні 
процедури екстрадиції органами досудового 
розслідування чи судовими органами на всіх 
стадіях кримінального провадження цен-
тральним органом України щодо видачі осо-
би є тільки Генеральна прокуратура України 
(це положення закріплено ст. 80 Конвенції 
про правову допомогу і правові відносини у 
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цивільних, сімейних і кримінальних справах 
між країнами СНД, підписаною у 1993 р.)  
[1, с. 293].

Представництво центрального органу у 
відносинах із суб’єктами подання клопотан-
ня покладається на посадових осіб та органи 
прокуратури. Зокрема, до компетенції Гене-
рального прокурора належать питання екс-
традиції та кримінального переслідування; 
до компетенції органів прокуратури – питан-
ня вчинення процесуальних дій, які потребу-
ють санкції прокурора (суду).

Генеральна прокуратура України щодо 
видачі особи (екстрадиції) має повнова- 
ження:

• звертатися до компетентних органів 
іноземних держав із запитами про видачу 
особи (екстрадицію), тимчасову видачу або 
транзитне перевезення;

• розглядати запити компетентних орга-
нів іноземних держав про видачу особи (екс-
традицію), тимчасову видачу або транзитне 
перевезення та приймати рішення щодо них;

• організувати проведення екстрадицій-
ної перевірки;

• організувати прийом-передачу осіб, 
щодо яких прийнято рішення про видачу 
(екстрадицію), тимчасову видачу чи тран-
зитне перевезення;

• здійснювати інші повноваження у по-
рядку виконання окремих процесуальних дій 
щодо особи, які встановлюються відповідни-
ми статтями КПК (застосування запобіжних 
заходів, спрощеного порядку видачі особи, 
відстрочення передачі тощо), а також визна-
чені міжнародними договорами України про 
видачу особи (екстрадиція) [9].

Окреме місце в структурі повноважень 
Генеральної прокуратури займає обґрунту-
вання рішення про відмову в екстрадиції. 
Більшість норм, які встановлюють підстави 
відмови, наведено у ст. 589 КПК. Наведе-
ний перелік причин та обставин, які пере-
шкоджають цьому, не є вичерпним, у нормі  
абз. 6 ч. 1 ст. 589 міститься застереження про 
те, що в окремих випадках такі підстави мо-
жуть встановлюватися міжнародними дого-
ворами України.

У цьому контексті слід розглядати нор-
мативно-правові акти, які встановлюють 
загальний перелік особливих підстав (кон-
венції, двосторонні договори) та у відноси-
нах з окремими країнами (за двосторонніми 
договорами). Наприклад, ст. 3 договору між 
Україною та Сполученими Штатами Амери-
ки про взаємну правову допомогу у кримі-
нальних справах встановлює, що у передачі 
особи, яка перебуває під вартою для дачі 
показань або інших цілей, може бути від-
мовлено, якщо це завдасть шкоду безпеці або 

подібним істотним інтересам запитуваної 
держави [2].

Прокурорський нагляд за здійсненням 
екстрадиції забезпечує виконання таких за-
вдань:

• попередження та припинення пору-
шень прав та законних інтересів осіб, стосов-
но яких проводиться екстрадиція;

• забезпечення встановлених законодав-
ством умов і порядку проведення процедур 
екстрадиції.

Прокурорський нагляд у цій сфері ре-
гламентується виключно національним за-
конодавством, переважно в межах загальних 
функцій прокуратури, передбачених ст. 36 
КПК. Зокрема, згідно з п. 17 ч. 1 прокурор 
уповноважений доручати органу досудового 
розслідування виконання запиту (доручен-
ня) компетентного органу іноземної держави 
про міжнародну правову допомогу або пере-
йняття кримінального провадження, переві-
ряти повноту та об’єктивність розслідування 
у перейнятому кримінальному провадженні. 
Згідно з п. 18 ч. 1 – перевіряти перед направ-
ленням прокуророві вищого рівня документи 
органу досудового розслідування про видачу 
особи (екстрадицію), повертати їх відповід-
ному органу з письмовими вказівками, якщо 
такі документи не обґрунтовані або не відпо-
відають вимогам відповідних міжнародних 
договорів.

Крім того, компетенцію органів прокура-
тури у здійсненні прокурорського нагляду 
чіткіше окреслюють норми наказу Генераль-
ного прокурора України «Про організацію 
роботи органів прокуратури України у галу-
зі міжнародно-правового співробітництва». 
З наведеного у нормативному акті переліку 
слід згадати такі:

• забезпечення виконання підпорядкова-
ними прокурорами та органами досудового 
розслідування вимог ст. 575 КПК України 
щодо видачі особи (екстрадиції);

• надання висновку щодо обґрунтованос-
ті клопотання про екстрадицію;

• оцінка відповідності нормам націо-
нального чи міжнародного законодавства 
документів органу досудового розслідуван-
ня щодо екстрадиції, підготовлених україн-
ською стороною;

• здійснення нагляду за дотриманням за-
конності у процесі затримання розшукуваної 
особи (за зверненням іноземної держави);

• інформування компетентних органів 
іноземних держав про затримання осіб, роз-
шукуваних ними для притягнення до кримі-
нальної відповідальності чи виконання ви-
року суду;

• проведення перевірки наявності закон-
них підстав для затримання, відповідності 
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процесуального оформлення затримання за-
конодавству України, своєчасності та повно-
ти виконання органом, що здійснив затри-
мання, вимог ст.ст. 208, 582 КПК України;

• забезпечення додержання законних 
прав особи у процесі екстрадиції;

• попередження порушень українськими 
органами досудового розслідування консти-
туційних прав громадян під час їх екстради-
ції [12].

Прокурорський нагляд за виконанням 
зобов’язань щодо здійснення екстрадиції 
полягає у зверненні прокурора до слідчого 
судді про застосування таких запобіжних 
заходів щодо осіб, які підлягають екстради-
ції, як тимчасовий та екстрадиційний арешт  
(ст. ст. 583 та 584 КПК, відповідно).

Як захід прокурорського нагляду за об-
ґрунтованістю клопотання про екстрадицію 
розглядаємо також екстрадиційну перевір-
ку, яка може проводитися прокуратурою за 
зверненням центрального органу України 
(ст. 587 КПК).

Висновки

Отже, екстрадиція є одним із правових 
засобів забезпечення невідворотності по-
карання за вчинення кримінального злочи-
ну. На органи прокуратури покладаються 
особливі функції зі здійснення та забезпе-
чення дотримання законодавства під час 
видачі осіб за запитом іноземної держави. 
Їх можна поділити на дві групи: безпо-
середня видача підозрюваних, обвинува-
чених у кримінальних провадженнях під 
час досудового слідства; прокурорський 
нагляд за дотриманням прав та законних 
інтересів осіб, стосовно яких ведеться про-
вадження про екстрадицію. Складність 
правозастосовної практики у цій сфері від-
носин зумовлюється: наявністю багатьох 
нормативно-правових актів, які регулюють 
відносини України з іншими країнами, по-
рядок взаємодії уповноважених органів, 
підстави відмови у задоволенні клопотан-
ня про екстрадицію, наявність політич-
них, військових, економічних інтересів, які 
можуть бути порушені внаслідок видачі  
особи.

Тож перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в обговоренні відносин із приводу 
екстрадиції між Україною і країнами ЄС та 
США з метою виявлення проблемних питань 
та розробки методів їх вирішення.
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Статья посвящена исследованию нормативно-правового регулирования осуществления органами 
прокуратуры своих полномочий в сфере международного сотрудничества по выдаче лиц (экстради-
ции). Охарактеризованы основные подходы к толкованию сущности понятия. Рассмотрены полно-
мочия Генеральной прокуратуры по выдаче лиц, органов прокуратуры по осуществлению прокурор-
ского надзора за соблюдением прав лиц, подлежащих экстрадиции, во время ее осуществления.

Ключевые слова: экстрадиция, международное сотрудничество, уголовный процесс, прокура-
тура, кодекс.

This article is dedicated to the legal regulation of the prosecution in international cooperation on extradi-
tion of persons. The main approaches to the substance of the issue, in particular transfer procedure , activity 
of competent authority and comprehensive legal institution. It is established, that to the significant degree 
these definitions, complement one another on substantial aspects. The author’s interpretation of the substance 
of the issue has been provided. The main parts of legal and regulatory environment of extradition according to 
which the procedure of the execution is being established has been analyzed. As well as the list of treaty coun-
tries of this kind of legal assistance and the conditions due to which the countries can be refused in extradition. 
The main authority of General Prosecutors Office on the person’s extradition has been studied, as well as the 
prosecutorial supervision upon upholding human rights liable for extradition and during the extradition. 

Key words: extradition, international cooperation, criminal procedure, prosecutors, code.


