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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Злочинність як загальносоціальне явище є однією з 

найістотніших проблем сучасності, які стоять перед людством, а боротьба з нею є 

пріоритетним завданням. Міжнародне співтовариство постійно перебуває в пошуку 

нових механізмів боротьби зі злочинністю та шляхів вдосконалення існуючих. Одним 

із таких є інститут видачі особи. Привілеювання та утвердження принципу 

верховенства права і забезпечення захисту прав людини сприяє тому, що наявні 

механізми боротьби зі злочинністю гуманізуються і спрощуються, поєднуючи мету 

протидії злочинності та забезпечення захисту прав людини у боротьбі зі злочинністю 

на міжнародному рівні. Саме таке поєднання зазначених цілей сприяло запровадженню 

та розвитку спрощеного порядку видачі осіб, який відповідає зазначеним цілям.  

Спрощений порядок видачі є достатньо новим на міжнародній арені, а в Україні 

практика його застосування відносно незначна. На проблемні аспекти спрощеного 

порядку видачі особи як форми міжнародної правової допомоги вказують результати 

опитування. Так, 67 % опитаних співробітників прокуратури та 59 % співробітників 

Міністерства юстиції України зазначили, що застосування спрощеного порядку видачі 

осіб є недостатньо врегульованою процедурою, яка викликає складнощі у 

правозастосовній практиці. Разом з тим застосування спрощеного порядку видачі осіб 

стає помітно частішим, що також свідчить про необхідність теоретичного 

переосмислення його застосування та вирішення проблем, які виникають у 

правозастосовній практиці.  

Дослідженню проблем інституту видачі особи в аспекті міжнародного 

співробітництва та захисту її прав присвятили свої праці Ю. П. Аленін, І. В. Басиста, 

Н. О. Бондаренко, М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич, О. В. Буткевич, Р. М. Валєєв, 

С. М. Вихрист, А. К. Вишняков, І. В. Гловюк, В. В. Дудченко, М. Л. Заінчковський, 

Н. А. Зелінська, О. В. Капліна, В. В. Кравченко, С. Ф. Кравчук, В. М. Лисик, 

А. С. Мацко, О. О. Мережко, В. В. Мицик, П. Е. Недбайло, Олаки Али Хамид Ахмед, 

М. А. Погорецький, В. М. Репецький, Ю. І. Римаренко, H. А. Сафаров, 

А. В. Слатвицька, О. С. Старенький, О. Ю. Татаров, В. М. Тертишник, Л. Д. Тимченко, 

Л. Д. Удалова, С. С. Чернявський, С. Б. Чехович, Ю. М. Чорноус, В. М. Шаповал, 

А. В. Шевчишен, О. Г. Шило та інші вчені.  

Спрощений порядок видачі особи крізь призму екстрадиції досліджували 

В. Ф. Антипенко, В. С. Березняк, О. І. Виноградова, Т. С. Гавриш, М. М. Гнатовський, 

Л. М. Горбунова, О. О. Гоцул, В. М. Гребенюк, Н. О. Дрьоміна, В. В. Денисов, 

В. В. Євінтов, Ж. О. Жуковська, Л. Г. Заблоцька, О. В. Задорожній, Ю. А. Іванов, 

М. Ю. Коробкін, І. І. Лукашук, М. А. Макаров, А. Г. Маланюк, П. Г. Назаренко, 

А. В. Наумов, С. С. Нестеренко, А. В. Озерська, І. В. Озерський, М. І. Пашковський, 

М. П. Свистуленко, А. Л. Федорова, С. А. Шалгунова, Т. І. Шинкаренко та інші науковці.  

Водночас, з огляду на недостатнє дослідження спрощеного порядку видачі 

осіб як окремої форми міжнародної правової допомоги, є необхідність цільового та 

комплексного дослідження проблем, що виникають при застосуванні зазначеної 

процедури, вивчення сутності, підстав та умов її застосування. Наразі потребує 

дослідження процесуальний порядок застосування спрощеного порядку видачі осіб і 
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визначення особливостей застосування спеціального правила щодо меж 

кримінальної відповідальності, проблемних аспектів, які виникають при здійсненні 

судового контролю. Недостатня урегульованість питань спрощеного порядку видачі 

осіб та складнощі, які виникають в правозастосовній практиці, свідчать про 

актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, що обумовило її вибір. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконано відповідно до Плану заходів із виконання обов’язків та 

зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, схваленого Указом 

Президента України від 12 січня 2011 р. № 24/2011, Концепції реформування 

кримінальної юстиції України, затвердженої Указом Президента України від 8 квітня 

2008 р. № 311/2008, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015–2020 роки, схваленої Указом Президента України від 

20 травня 2015 р. № 276/2015, Наказу Міністерства юстиції України від 28 листопада 

2018 р. № 3745/5 «Про затвердження Методології та методики проведення моніторингу 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року та плану дій з її 

реалізації», Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, 

затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових наук 

України від 03 березня 2016 р., відповідає Переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 років, 

затвердженого наказом МВС України від 16 березня 2015 р. № 275.  

Тему дисертації затверджено Вченою радою Харківського національного 

університету внутрішніх справ 23 червня 2016 р. (протокол № 6). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розроблення теоретичних 

положень та практичних рекомендацій стосовно спрощеного порядку видачі осіб з 

України. 

Для досягнення постановленої мети необхідно вирішити такі завдання: 

 охарактеризувати стан наукової розробки проблем застосування спрощеного 

порядку видачі осіб з України; 

 визначити співвідношення норм міжнародного та національного 

законодавства у сфері застосування спрощеного порядку видачі осіб; 

 розкрити сутність, принципи, функції та мету застосування спрощеного 

порядку видачі осіб з України; 

 окреслити процесуальний порядок застосування спрощеного порядку видачі 

осіб з України; 

 виокремити особливості застосування спеціального правила щодо меж 

кримінальної відповідальності при застосуванні спрощеного порядку видачі особи з 

України; 

 охарактеризувати судовий контроль при застосуванні спрощеного порядку 

видачі осіб з України; 

 висвітлити обставини, що перешкоджають застосуванню спрощеного 

порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі; 



 

 
 

3 

 визначити обставини, що виключають застосування спрощеного порядку 

видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі; 

 сформулювати пропозиції та надати рекомендації щодо удосконалення 

положень кримінального процесуального законодавства в частині спрощеного 

порядку видачі осіб з України.   

Об’єкт дослідження – правовідносини, що виникають і розвиваються під час 

застосування спрощеного порядку видачі осіб з України. 

Предмет дослідження – спрощений порядок видачі осіб з України. 

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є 

сучасна теорія наукового пізнання соціальних явищ, а також система 

загальнотеоретичних і спеціально-наукових методів пізнання. Історико-правовий 

метод використано для аналізу розвитку історичних аспектів та сучасного стану 

наукових досліджень спрощеного порядку видачі осіб та для періодизації його 

розвитку (підрозділ 1.1). З’ясування особливостей спрощеного порядку видачі осіб з 

України, при якому вони розглядаються як частина загального процесу видачі особи з 

України, здійснено за допомогою системного методу (підрозділи 1.2, 2.1). 

Формально-юридичний метод застосовано у процесі вивчення принципів спрощеного 

порядку видачі осіб, які наявні у міжнародному праві, при формуванні нових понять, 

а також при здійсненні типологізації досліджуваних явищ (розділ 2); формально-

логічний метод використано для усунення неточностей і суперечностей в 

законодавстві та при формулюванні висновків (підрозділи 1.2, 2.2, 3.2). При 

співставленні загальних і специфічних закономірностей спрощеного порядку видачі 

осіб з України використано порівняльно-правовий метод (підрозділ 1.2, розділ 3). 

Структурно-системний та логіко-юридичний методи використані для здійснення 

класифікацій та детермінації понять (підрозділи 2.3, 2.4; 3.2). Під час вивчення 

матеріалів екстрадиційних справ та аналізу статистичних даних застосовано 

статистичні методи. Анкетування та опитування практичних працівників проведене 

за допомогою соціологічних методів. Пропозиції щодо вдосконалення чинного 

законодавства України сформовані шляхом застосування методу моделювання і 

прогнозування. Методи формальної логіки (аналіз, синтез, індукція, дедукція) 

застосовано для вивчення та узагальнення наукових джерел і матеріалів 

правозастосовної практики. 

Емпіричну базу дослідження становлять матеріали офіційної статистичної 

звітності Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції України за період 

2015–2019 рр.; результати анкетування 18 співробітників міжнародного відділу 

прокуратури різних регіонів України (Харківська, Житомирська, Київська, Одеська, 

Дніпропетровська, Миколаївська, Вінницька області та м. Київ); матеріали вивчення 

417 екстрадиційних справ та 1234 ухвал, постановлених в ході затвердження згоди на 

видачу особи у спрощеному порядку, надання дозволу на застосування тимчасового 

арешту та екстрадиційного арешту, в тому числі апеляційних скарг на його 

застосування. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що робота є однією 

з перших в Україні монографічних праць, у якій комплексно досліджено процедуру 

спрощеного порядку видачі осіб з України. Сформульовано та обґрунтовано низку 
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пропозицій і рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності застосування 

спрощеного порядку видачі осіб з України. Новизну дисертаційного дослідження 

відображають такі наукові положення: 

вперше: 

 здійснено класифікацію умов видачі особи у спрощеному порядку за 

критерієм обов’язковості виконання (обставини, що перешкоджають застосуванню 

спрощеного порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі, 

обставини, що виключають застосування спрощеного порядку видачі особи, яка 

надала згоду на спрощений порядок видачі); 

 доведено необхідність покладення на слідчого суддю обов’язку направлення 

копії ухвали, постановленої за результатами розгляду питання щодо затвердження 

згоди особи на її видачу (екстрадицію), у відповідну регіональну прокуратуру разом 

із копією письмової заяви особи про згоду на її видачу (екстрадицію); 

 запропоновано визначити строк виконання обов’язку направлення 

регіональною прокуратурою копії ухвали слідчого судді, постановленої за 

результатами розгляду питання щодо затвердження згоди особи на її видачу 

(екстрадицію) разом із копією письмової заяви особи про згоду на її видачу 

(екстрадицію) до уповноваженого (центрального) органу України (невідкладно, але 

не пізніше 24 годин); 

 визначено специфічну мету спрощеного порядку видачі особи, яка полягає у 

спрощенні та прискоренні процедури видачі в разі, коли розшукувана особа 

погоджується на таку видачу; 

 обґрунтовано доцільність чітко визначеного строку направлення 

начальником установи попереднього ув’язнення до суду заяви про згоду особи на 

видачу у спрощеному порядку до суду, а саме «невідкладно, але не пізніше 24 

годин»; 

 аргументовано позицію про необхідність законодавчого закріплення 

додаткової підстави затримання особи, яка перебуває у міжнародному розшуку, у 

ст. 208 КПК України, доповнивши частину 1 цієї статті положенням про те, що 

уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати 

особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді 

позбавлення волі, у випадку якщо особа розшукується компетентними органами 

іншої держави за вчинення правопорушення або якщо особа розшукується 

зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про тримання під 

вартою для вирішення питання про подальшу видачу компетентним органам іншої 

держави; 

 доведено, що у разі вчинення особою до її видачі (екстрадиції) іншого 

злочину, не зазначеного у запиті про видачу, досудове розслідування може бути 

здійснено без застосування заходів, що обмежують особисту свободу відповідної 

особи;  

 визначено підстави для відмови слідчим суддею у затвердженні згоди на 

видачу особи (особу видано на момент розгляду заяви про надання згоди на видачу з 

України у спрощеному порядку та надано відповідні документи; наявність обставин, 

які свідчать про те, що згода надана особою, не була добровільною; особа в 
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судовому засіданні відмовилася від раніше наданої згоди; встановлено 

приналежність особи до громадянства України; наявність обставин, які свідчать про 

ознаки політичного, расового чи релігійного переслідування; закінчилися строки 

давності притягнення до кримінальної відповідальності за законодавством України; 

стан здоров’я особи, яка підлягає видачі, незадовільний); 

 запропоновано визначити перелік підстав, які унеможливлюють видачу 

особи у спрощеному порядку, до яких віднесено можливість застосування смертної 

кари, термін призначеного покарання складає менше чотирьох місяців або якщо 

закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності, 

незадовільний стан здоров’я, встановлення приналежності правопорушення до 

політичного, расового, релігійного, національного, приналежність запитуваної особи 

до громадянства України; 

удосконалено: 

 диференціацію принципів спрощеного порядку видачі осіб, які поділено на 

загальні (верховенства права, принцип незалежності суду (суддів) і підпорядкування 

його виключно закону, територіальний принцип, принцип «non bis in idem», невидачі 

осіб, які вчинили політичні злочини, а також через расові, релігійні переслідування, 

добросовісного виконання зобов’язань) та спеціальні (принцип взаємності, «видай 

або суди» («aut dedere aut judicare»), принцип подвійної криміналізації із 

застосуванням певної межі покарання, принцип невислання); 

 періодизацію розвитку інституту видачі особи та визначення місця 

спрощеного порядку видачі осіб у ній;  

 вчення, яке стосується особливого завдання спеціального правила щодо меж 

кримінальної відповідальності, що полягає у захисті прав осіб, які підлягають 

видачі, від обвинувачень за будь-які злочини, окрім тих, за які видано особу; 

дістала подальший розвиток: 

 класифікація теоретичних досліджень, пов’язаних з видачею особи залежно 

від предмета дослідження (поділено на три групи: теоретичні напрацювання, в яких 

видача особи розглядається в аспекті боротьби з тероризмом; теоретичні 

напрацювання у галузі кримінального права, пов’язані з інститутом видачі особи, в 

тому числі й у спрощеному порядку; теоретичні напрацювання, в яких видача особи 

розглядається як окремий інститут); 

 вчення про функції, які виконує спрощений порядок видачі (соціальна, 

регулятивна, охоронна та стимулююча), а також визначення загальних і спеціальних 

гарантій, якими забезпечується спрощений порядок видачі осіб; 

 теоретичні погляди щодо визначення ознак політичних злочинів 

(охарактеризовано абсолютно політичні (діяння, які безпосередньо спрямовані на 

повалення, зміну державного ладу), відносно політичні злочини 

(загальнокримінальні діяння, вчинення яких поєднане з політичними мотивами)). 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані та аргументовані в дисертації теоретичні положення, висновки 

і пропозиції впроваджені та надалі можуть бути використані у: 
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‒ законотворчій діяльності – під час удосконалення положень КПК України, 

які регламентують повноваження уповноважених (центральних) органів України 

(довідка Інституту законодавства Верховної Ради України); 

‒ правозастосовній діяльності – при розробленні та удосконаленні відомчих 

(міжвідомчих) нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань, 

пов’язаних із застосуванням спрощеного порядку видачі осіб з України (акт 

Головного слідчого управління Національної поліції України від 11вересня 2019 р.); 

‒ освітньому процесі – для підготовки лекцій, навчальних програм, тестових 

завдань, а також під час проведення різних видів занять із навчальних дисциплін 

«Кримінальний процес», «Доказування у досудовому розслідуванні», «Судові та 

правоохоронні органи України», «Розслідування окремих видів злочинів» (акти 

впровадження Харківського національного університету внутрішніх справ від 

10 вересня 2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки та 

пропозиції, сформульовані в дисертації, оприлюднено на науково-практичних 

конференціях і круглих столах: «Становлення та розвиток наукових досліджень» 

(м. Київ, 20‒21 травня 2016 р.); «Становлення та розвиток наукових досліджень» 

(м. Київ, 19‒20 травня 2017 р.); «Актуальні проблеми оперативно-розшукової 

діяльності та використання спеціальної техніки» (м. Дніпропетровськ, 6 грудня 2018 

р.), «Актуальні проблеми правової науки в сучасних умовах» (м. Кривий Ріг, 16 травня 

2019 р.). 

Публікації. Основні положення та висновки дослідження, що сформульовані в 

дисертації, відображено в 11 публікаціях, серед яких сім статей – у журналах, 

включених МОН України до переліку наукових фахових видань з юридичних наук, 

дві з яких – у міжнародному науковому виданні, та чотири тези виступів на науково-

практичних конференціях і круглих столах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається з анотації українською та 

англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, трьох розділів, що 

включають вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

(270 найменувань на 28 сторінках) та 5 додатків на 26 сторінках. Повний обсяг 

дисертації становить 210 сторінок, з яких основний текст – 156 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь розробки 

проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету і завдання дослідження, розкрито зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, темами, охарактеризовано методи 

дослідження та емпіричну базу, визначено наукову новизну отриманих результатів, їх 

практичне значення, наведено дані про апробацію і публікацію результатів 

дослідження. 

Розділ 1 «Теоретичні засади спрощеного порядку видачі осіб з України» 

складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 1.1 «Стан наукової розробки проблем застосування спрощеного 

порядку видачі осіб з України» з’ясовано стан наукової розробки проблем застосування 



 

 
 

7 

спрощеного порядку видачі осіб з України, проаналізовано теоретичні напрацювання, 

пов’язані з видачею особи, залежно від предмета дослідження та запропоновано 

здійснити їх поділ на три групи (дослідження, в яких видача особи розглядається в 

аспекті боротьби з тероризмом, дослідження, у галузі кримінального права, пов’язані з 

інститутом видачі особи, в тому числі й у спрощеному порядку, дослідження, в яких 

видача особи розглядається як окремий інститут). Проаналізовано запропоновані в 

теорії кримінального процесу етапи розвитку спрощеного порядку видачі осіб як 

складової інституту видачі та запропоновано авторське бачення такої періодизації з 

виокремленням характерних рис відповідного періоду. 

У підрозділі 1.2 «Співвідношення норм міжнародного та національного 

законодавства у сфері застосування спрощеного порядку видачі осіб» досліджено 

сукупність знань, здобутих представниками різних країн світу в ході реалізації в 

практичній діяльності спрощеного порядку видачі осіб, здійснено порівняльний 

аналіз міжнародного законодавства з урахуванням застережень, заявлених 

Україною при ратифікації договорів, і національного законодавства у сфері 

спрощеного порядку видачі осіб. Розглянуто теоретичні положення щодо умов, за 

яких можлива екстрадиція, а також проаналізовано національне законодавство та 

зроблено висновок про те, що визначений в КПК України процесуальний порядок 

видачі осіб у спрощеному порядку неповний. На основі порівняння національного 

та міжнародного законодавства запропоновано поділити умови видачі особи на: 

обов’язкові, тобто ті, наявність яких передбачає виконання державою зобов’язання 

щодо видачі особи; умови, наявність яких перешкоджає здійсненню видачі осіб; 

умови, наявність яких дає право відмовити у видачі особи, або погодитися на 

видачу особи залежно від певних обставин. Встановлено, що у п. 4 ч. 6 ст. 583 КПК 

України не визначено суб’єкта, на якого покладено обов’язок направлення копії 

ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду питання щодо 

затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію), уповноваженому 

(центральному) органу України. Здійснено аналіз зазначеної норми з точки зору 

повноважень суб’єктів, яким вона може бути адресована, сформульовано 

пропозиції до законодавства щодо її вдосконалення. Акцентовано на необхідності 

визначення процесуального строку виконання обов’язку направлення регіональною 

прокуратурою копії ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду 

питання щодо затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію) разом з копією 

письмової заяви особи про згоду на її видачу (екстрадицію) до уповноваженого 

(центрального) органу України. На основі правозастосовної практики та аналізу 

теоретичних досліджень визначено, що достатнім буде строк на виконання 

зазначеного обов’язку невідкладно, але не пізніше 24 годин. 

Розділ 2 «Правові засади спрощеного порядку видачі осіб з України» 
складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1 «Сутність, принципи, функції та мета застосування 

спрощеного порядку видачі осіб з України» сформульовано зміст, основні 

визначальні положення, що зумовлені тенденціями розвитку та глибинними 

зв’язками спрощеного порядку видачі осіб, екстрадиції та інших форм міжнародної 



 

 
 

8 

взаємодії. Виокремлено принципи, на яких базується спрощений порядок видачі 

осіб, а також мету застосування спрощеного порядку видачі осіб з України. 

Розкрито зміст поняття видачі особи та проведено порівняльний аналіз із 

поняттям спрощеного порядку видачі осіб, виокремлено в такий спосіб спільні та 

відмінні ознаки і на основі цього сформульовано визначення поняття спрощеного 

порядку видачі осіб. Зазначено, що сутність спрощеного порядку видачі осіб полягає 

у добровільності та прискоренні видачі особи.  

Розкрито теоретичні підходи щодо виокремлення принципів спрощеного порядку 

видачі осіб та розглянуто їх залежно від нормативно-правового акта, в якому вони 

закріплені (ті, що закріплені в законодавстві України, та ті, що закріплені в 

міжнародно-правових актах), а також за сферою дії (загальні та спеціальні).  

Визначено, що спрощений порядок видачі осіб виконує соціальну, регулятивну, 

охоронну та стимулюючу функцію і забезпечується загальними (правовий захист, 

справедливий судовий розгляд кримінального провадження судом загальної 

юрисдикції) та спеціальними (притягнення особи лише за ті злочини, за які особа 

видається; заборона видачі особи третій державі без згоди уповноваженого органу 

держави, що видає; можливість вільно залишити територію держави, якій видається) 

гарантіями.   

На основі аналізу визначено специфічну мету спрощеного порядку видачі 

осіб, яка полягає у спрощенні та прискоренні процедури видачі в разі, коли 

розшукувана особа погоджується на видачу задля того, щоб особа якомога швидше 

реалізувала своє право на захист. Встановлено, що мета спрощеного порядку видачі 

осіб забезпечується наявністю низки механізмів, принципів і гарантій, 

спрямованих на забезпечення прав запитуваної особи, недопущення політичного, 

релігійного чи расового переслідування, здійснення видачі у спрощеному порядку 

лише на підставі добровільної згоди. Визначено загальну та спеціальну мету 

спрощеного порядку видачі осіб.  

Функціонування спрощеного порядку видачі осіб забезпечують загальні 

принципи, до яких належить принцип верховенства права, принцип незалежності 

суду (суддів) і підпорядкування його виключно закону, територіальний принцип, 

принцип «non bis in idem», невидачі осіб, які вчинили політичні злочини, а також 

через расові, релігійні переслідування, добросовісного виконання зобов’язань та 

спеціальні принципи, до яких належить: принцип взаємності, «видай або суди» («aut 

dedere aut judicare»), принцип подвійної криміналізації із застосуванням певної межі 

покарання, принцип невислання. 

Спрощений порядок видачі осіб виконує соціальну, регулятивну, охоронну та 

стимулюючу функцію і забезпечується загальними гарантіями, до яких належить 

правовий захист, справедливий судовий розгляд кримінального провадження судом 

загальної юрисдикції, та спеціальними, до яких належить: притягнення особи лише 

за ті злочини, за які особа видається; заборона видачі особи третій державі без згоди 

уповноваженого органу держави, що видає; можливість вільно залишити територію 

держави, якій видається. 
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У підрозділі 2.2 «Процесуальний порядок застосування спрощеного порядку 

видачі осіб з України» висвітлено порядок застосування механізмів спрощеного 

порядку видачі особи відповідно до вимог національного законодавства. 

Процесуальний порядок видачі особи врегульовано ст. 588 КПК України, 

міжнародно-правовими договорами та відомчими наказами. На основі 

порівняльного аналізу норм зазначених актів запропоновано передбачити в 

кримінальному процесуальному законодавстві строки направлення заяви про згоду 

особи на видачу у спрощеному порядку до суду начальником установи попереднього 

ув’язнення, а також аргументовано позицію про те, що заява про надання згоди у 

спрощеному порядку належить до переліку документів, які обов’язково 

надсилаються адміністрацією місця попереднього ув’язнення до суду за підсудністю, 

в зв’язку з чим запропоновано відповідні зміни до законодавства.  

Розглянуто особливості затримання особи, яка розшукується компетентними 

органами іноземної держави, без ухвали слідчого судді та обґрунтовано наукову 

позицію про те, що затримання особи, яка перебуває у міжнародному розшуку, без 

ухвали слідчого судді для здійснення її видачі як окрема підстава для затримання 

не передбачена у КПК України. Таке затримання передбачає відмінні підстави та 

окремих суб’єктів, які його здійснюють, з огляду на це доведено необхідність 

законодавчої регламентації окремої підстави для затримання, а саме запропоновано 

передбачити підставою для затримання якщо особа переслідується компетентними 

органами іншої держави за вчинення правопорушення або якщо особа 

розшукується зазначеними органами з метою виконання вироку чи постанови про 

тримання під вартою для вирішення питання про подальшу видачу компетентним 

органам іншої держави. Встановлено, що у більшості випадків затримання особи 

проводять співробітники прикордонної служби, які керуються у своїй діяльності, в 

тому числі відомчими наказами. Проведено аналіз таких наказів і визначено 

необхідність у приведенні їх у відповідність з КПК України в частині покладення 

обов’язку на уповноважену особу, яка затримує, роз’яснити право надати згоду на 

видачу (екстрадицію) для застосування процедури видачі (екстрадиції) у 

спрощеному порядку, що доцільно передбачити у відомчому наказі.  

У підрозділі 2.3 «Особливості здійснення спрощеного порядку видачі особи з 

України без застосування спеціального правила щодо меж кримінальної 

відповідальності» виокремлено характерні риси застосування спеціального правила 

щодо меж кримінальної відповідальності при застосуванні спрощеного порядку 

видачі особи з України.  

Сутність спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності 

полягає в тому, що особа може бути притягнута до відповідальності запитуючою 

стороною лише за те правопорушення, за яке вона видається. Воно застосовується за 

бажанням особи.  

Визначено завдання застосування спрощеного порядку видачі особи, що 

полягає у захисті прав осіб, які підлягають видачі, від обвинувачень за будь-які 

злочини, окрім тих, за які видано особу. На основі вивчення міжнародного досвіду 

застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності 
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зроблено висновок про необхідність закріплення особливостей застосування цього 

правила. 

Обґрунтовано наукову позицію про те, що однією з особливостей застосування 

спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності є те, що у разі 

вчинення особою до її видачі (екстрадиції) іншого злочину, не зазначеного у запиті 

про видачу, здійснення досудового розслідування можливе без застосування заходів, 

що обмежують особисту свободу відповідної особи, а саме запобіжних заходів, які 

полягають у обмеженні свободи.  

При застосуванні процедури видачі особи (екстрадиції) у спрощеному 

порядку, уповноважений (центральний) орган України може висловити окремі 

обмеження щодо меж кримінальної відповідальності особи, яка видається, чи щодо 

окремих умов видачі. Прийняття висловлених окремих обмежень та умов 

запитуючою стороною є обов’язковою умовою прийняття рішення щодо видачі 

особи. Зазначене положення розповсюджується на випадки застосування принципу 

взаємності при видачі особи.  

У підрозділі 2.4 «Судовий контроль при застосуванні спрощеного порядку 

видачі осіб з України» охарактеризовано повноваження слідчого судді при 

застосуванні спрощеного порядку видачі осіб з України.  

Визначено, що на слідчого суддю не покладено обов’язок щодо забезпечення 

участі особи, яка звернулася із заявою про затвердження згоди на видачу у 

спрощеному порядку, в судовому засіданні, зокрема в частині доставки в судове 

засідання з місць попереднього ув’язнення. Обґрунтовано доцільність передбачити 

механізм, який дозволив би слідчому судді здійснити заходи щодо доставки особи в 

судове засідання з місць попереднього ув’язнення, зокрема постановлення ухвали, 

якою зобов’язано будь-який орган державної влади чи службову особу негайно 

доставити цю особу для її участі в судовому засіданні для розгляду заяви про 

затвердження згоди особи на видачу у спрощеному порядку. Досліджено питання 

обов’язковості участі прокурора в судовому засіданні при вирішенні питання про 

затвердження згоди особи на спрощений порядок видачі. Зроблено висновок, що 

неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду питання щодо 

затвердження згоди особи на її видачу у спрощеному порядку. Запропоновано 

перелік випадків, які є підставою для відмови слідчого судді у затвердженні згоди 

особи на видачу у спрощеному порядку. Аргументовано необхідність покладення у 

відповідному наказі Державної прикордонної служби України обов’язку на 

уповноважену особу роз’яснити особі, яка перебуває у міжнародному розшуку і 

затримується для здійснення її видачі без ухвали слідчого судді, права на спрощений 

порядок видачі особи з України.  

Розділ 3 «Обставини, які враховуються при застосуванні спрощеного 

порядку видачі особи з України» складається з двох підрозділів. 

У підрозділі 3.1 «Обставини, що перешкоджають застосуванню спрощеного 

порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі» визначено, що 

однією з обставин, які перешкоджають застосуванню спрощеного порядку видачі 

особи, є складові принципу «подвійності» діяння. Здійснено аналіз екстрадиційних 

справ та визначено ознаки принципу подвійності діяння, до яких належить: склад 
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злочину (27 %); сутнісне значення діяння (18 %); співпадіння меж відповідальності 

за злочин по тяжкості (12 %). Встановлено, що в Україні при вирішенні питання про 

«подвійність» діяння застосовується абстрактний підхід. Обґрунтовано позицію та 

доведено необхідність доповнити КПК України положенням про те, що 

уповноважений (центральний) орган України відмовляє у видачі особи (екстрадиції) 

у спрощеному порядку у випадку, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що до 

особи, стосовно якої розглядається питання про видачу (екстрадицію), можливе 

застосування смертної кари.  

У підрозділі 3.2 «Обставини, що виключають застосування спрощеного 

порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі» означено 

обставини, що виключають застосування спрощеного порядку видачі особи, яка 

надала згоду на спрощений порядок видачі. Зокрема, розглянуто та виокремлено 

наступні обставини: строк можливого покарання і вже призначеного, 

приналежність до громадянства України, стан здоров’я запитуваної особи, якщо 

правопорушення розглядається як політичне, расове, релігійне, національне 

переслідування особи. Визначено, що в законодавстві відсутні критерії, які 

дозволяли б визначити тяжкість захворювання як підставу для відмови у видачі у 

спрощеному порядку за станом здоров’я. Рішення про видачу чи відмову у видачі 

особи у разі вчинення злочину, який містить ознаки політичного, приймається на 

підставі правових норм та умовних тенденцій демократичності суспільства. 

Приналежність злочину до політичного, а також встановлення релігійних, расових 

чи національних переслідувань, є підставою для відмови у видачі у спрощеному 

порядку, тому при наявності ризику такого переслідування, має бути прийнято 

рішення про відмову у видачі особи у спрощеному порядку та проведено 

екстрадиційну перевірку. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації розкрито наукові положення, що в сукупності спрямовані на 

вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних положень і практичних 

рекомендацій стосовно спрощеного порядку видачі осіб з України. Одержані наукові 

результати дають підстави для висновків, рекомендацій та узагальнень, що мають як 

теоретичне, так і практичне значення. Найсуттєвішими з них є такі: 

1. Теоретичні дослідження, пов’язані з видачею особи, умовно можна поділити 

на три групи: теоретичні напрацювання, в яких видача особи розглядається в аспекті 

боротьби з тероризмом; теоретичні напрацювання у галузі кримінального права, 

пов’язані з інститутом видачі особи, в тому числі й у спрощеному порядку; 

теоретичні напрацювання, в яких видача особи розглядається як окремий інститут. 

Періодизацію розвитку інституту видачі особи доцільно поділити на три 

періоди: 1) зі стародавніх часів до XVІІ ст. – період становлення, коли видача особи 

була прерогативою правлячих осіб і мала політичний характер; 2) XVІІ ст. ‒ початок 

XІХ ст. – видача здійснюється на підставі принципу взаємності та регламентується 

двосторонніми договорами між державами; 3) з XІХ ст. і до наших днів – розвиток 

прав особи, яка видається, запровадження багатосторонніх договорів, виокремлення 
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спрощеного порядку видачі в окрему форму міжнародної допомоги.  

2. Норми міжнародного та національного законодавства у сфері застосування 

спрощеного порядку видачі осіб є взаємозалежними. Норми національного 

законодавства регламентують спрощений порядок видачі більш детально, оскільки в 

міжнародних багатосторонніх та двосторонніх договорах міститься посилання на те, 

що ті чи інші питання регулюються нормами міжнародного права. Питання 

спрощеного порядку видачі осіб урегульовано в національному законодавстві на 

належному рівні.  

3. Розкрито сутність, принципи, функції та мету застосування спрощеного 

порядку видачі осіб з України. Спрощений порядок видачі осіб має загальну  та 

спеціальну мету. До принципів спрощеного порядку видачі осіб належить 

принцип верховенства права, принцип незалежності суду (суддів) і 

підпорядкування його виключно закону, територіальний принцип, принцип «non 

bis in idem», взаємності, «видай або суди» («aut dedere aut judicare»), невидачі 

осіб, які вчинили політичні злочини, а також через расові, релігійні 

переслідування, добросовісне виконання зобов’язань принцип взаємності, 

принцип подвійної криміналізації із застосуванням певної межі  покарання, 

принцип невислання. Загальною метою спрощеного порядку видачі осіб є 

наступне: посилення захисту людства та окремих осіб; забезпечення прав людини, 

ресоціалізація осіб, що вчинили злочин під час виконання вироку або постанови 

про тримання під вартою, досягнення більшої єдності між членами Ради Європи. 

Специфічною метою зазначеного порядку є спрощення та прискорення процедури 

видачі в разі, коли розшукувана особа погоджується на видачу. 

4. Процесуальний порядок застосування спрощеного порядку видачі осіб з 

України включає в себе комплекс процесуальних дій та рішень, спрямованих на 

забезпечення видачі особи у максимально короткі строки із забезпеченням 

дотримання прав такої особи. Він полягає у роз’ясненні права особи на вибачу у 

спрощеному порядку, що здійснюється в ході затримання такої особи в порядку 

ст. 208 КПК України. У разі надання згоди на видачу заява про надання такої 

згоди викладається власноручно запитуваною особою. В такому випадку 

вирішення питання про затвердження згоди слідчим суддею відбувається 

одночасно із вирішенням питання про застосування тимчасового арешту. При 

цьому, у разі затвердження згоди особи на видачу у спрощеному порядку, слідчий 

суддя відмовляє у застосуванні тимчасового арешту і за наявності підстав 

застосовує екстрадиційний арешт.  

5. Особливістю застосування спеціального правила щодо меж кримінальної 

відповідальності при застосуванні спрощеного порядку видачі особи з України є те, 

що у разі вчинення особою до її видачі (екстрадиції) іншого злочину, не зазначеного 

у запиті про видачу, притягнути таку особу до кримінальної відповідальності або 

виконати вирок суду за цей злочин можна лише після отримання згоди 

компетентного органу іноземної держави, що видала особу. Здійснення досудового 

розслідування можливе без застосування заходів, що обмежують особисту свободу 

відповідної особи. При застосуванні процедури видачі особи (екстрадиції) у 

спрощеному порядку, уповноважений (центральний) орган України може висловити 
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обмеження щодо меж кримінальної відповідальності особи, що видається. 

Прийняття запитуючою стороною висловлених обмежень є для неї обов’язковою 

умовою. Зазначене положення розповсюджується на випадки застосування 

принципу взаємності при видачі особи. 

6. Судовий контроль при застосуванні спрощеного порядку видачі осіб з України 

є окремим напрямом діяльності слідчого судді, оскільки має окрему групу суб’єктів, 

щодо яких здійснюється судовий контроль, обставин, які підлягають доказуванню. 

Основним завданням судового контролю при застосуванні спрощеного порядку видачі 

осіб з України є перевірка дотримання прав, свобод та інтересів особи, що видається. 

Слідчий суддя відмовляє у затвердженні згоди особи на видачу у спрощеному 

порядку якщо: особу видано на момент розгляду заяви про надання згоди на видачу з 

України у спрощеному порядку та надано відповідні документи; достатньо підстав, 

які свідчать про недобровільність згоди, наданої особою; особа в судовому засіданні 

відмовилася від раніше наданої згоди; встановлено приналежність до громадянства 

України; достатньо підстав, які свідчать про ознаки політичного, расового чи 

релігійного переслідування; закінчилися строки давності притягнення до 

кримінальної відповідальності за законодавством України; стан здоров’я особи, яка 

підлягає видачі, незадовільний.  

7. Обставинами, що перешкоджають застосуванню спрощеного порядку видачі 

особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі, є наступні випадки: якщо є 

обґрунтовані підстави вважати, що до особи, стосовно якої розглядається питання 

про видачу (екстрадицію), можливе застосування смертної кари; якщо є підстави 

вважати, що особа вчинила загальнокримінальне правопорушення, яке належить до 

військових правопорушень; якщо діяння, за яке запитується особа, не є злочином в 

Україні. 

8. Обставинами, що виключають застосування спрощеного порядку видачі 

особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі, є такі: якщо термін 

призначеного покарання становить не менше чотирьох місяців або якщо закінчилися 

строки давності притягнення до кримінальної відповідальності; якщо стан здоров’я 

не дозволяє видачу; якщо правопорушення розглядається як політичне, расове, 

релігійне, національне переслідування особи; якщо запитувана особа є 

громадянином України. 

9. Сформульовано рекомендації щодо удосконалення положень 

кримінального процесуального законодавства, зокрема запропоновано: п. 4 ч. 6 ст. 

583 КПК України викласти у такій редакції: «Регіональна прокуратура невідкладно, 

але не пізніше 24 годин з моменту надходження копії ухвали, направляє копію 

ухвали слідчого судді, постановленої за результатами розгляду питання щодо 

затвердження згоди особи на її видачу (екстрадицію), разом з копією письмової 

заяви особи про згоду на її видачу (екстрадицію) до уповноваженого 

(центрального) органу України»; ч. 4 ст. 576 КПК України викласти у такій 

редакції: «Здійснення досудового розслідування можливе без застосування заходів, 

що обмежують особисту свободу відповідної особи»; ст. 588 КПК України 

потрібно доповнити пунктом 1.1 у такій редакції: «при застосуванні процедури 

видачі особи (екстрадиції) у спрощеному порядку, Уповноважений (центральний) 
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орган України може висловити обмеження щодо меж кримінальної відповідальності 

особи, яка видається. Прийняття висловлених обмежень запитуючою стороною є 

обов’язковою умовою прийняття рішення щодо видачі особи. Зазначене положення 

розповсюджується на випадки застосування принципу взаємності при видачі особи»; 

статтю 208 КПК України доповнити такою підставою для затримання: «4) якщо особа 

переслідується компетентними органами іншої держави за вчинення правопорушення, 

або якщо особа розшукується зазначеними органами з метою виконання вироку або 

постанови про тримання під вартою для вирішення питання про подальшу видачу 

компетентним органам іншої держави. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Бортницька В. В. Спрощений порядок видачі осіб з України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 

оперативно-розшукова діяльність. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

У дисертації охарактеризовано стан наукової розробки проблем застосування 

спрощеного порядку видачі осіб з України, досліджено співвідношення норм 

міжнародного та національного законодавства у сфері спрощеного порядку видачі 

осіб, визначено сутність, принципи, функції та мету застосування спрощеного 

порядку видачі осіб з України. Висвітлено процесуальний порядок застосування 

спрощеного порядку видачі осіб з України. Виокремлено особливості застосування 

спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності при застосуванні 

спрощеного порядку видачі осіб з України.  

Охарактеризовано судовий контроль при застосуванні спрощеного порядку 

видачі осіб з України. Виокремлено обставини, що перешкоджають застосуванню 

спрощеного порядку видачі особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі. 

Означено обставини, що виключають застосування спрощеного порядку видачі 

особи, яка надала згоду на спрощений порядок видачі. Сформульовано пропозиції та 

надано рекомендації щодо удосконалення положень кримінального процесуального 

законодавства в частині спрощеного порядку видачі осіб з України. 

Ключові слова: спрощений порядок видачі, згода особи, добровільність, 

судовий контроль, обставини, що унеможливлюють видачу.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Бортницкая В. В. Упрощенный порядок выдачи лиц из Украины. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.09 ‒ уголовный процесс и криминалистика; судебная 

экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. 

– Киев, 2020. 

Определено состояние научной разработки проблем применения упрощенного 

порядка выдачи лиц из Украины, проанализированы теоретические наработки, 

связанные с выдачей лица в зависимости от предмета исследования и предложено 

осуществить их разделение. Исследована совокупность знаний, полученных 
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представителями различных стран мира в ходе реализации в практической деятельности 

упрощенного порядка выдачи лиц, осуществлен сравнительный анализ международного 

законодательства с учетом оговорок, заявленных Украиной при ратификации договоров и 

национального законодательства в сфере упрощенного порядка выдачи лиц.  

Рассмотрены теоретические положения, касающиеся условий, при которых 

возможна экстрадиция, а также проанализировано национальное законодательство. 

Сформулировано содержание, главные определяющие положения, обусловленные 

тенденциями развития и глубинными связями упрощенного порядка выдачи лиц, 

экстрадиции и других форм международного взаимодействия. Выделены принципы, 

на которых базируется упрощенный порядок выдачи лиц, а также цель применения 

упрощенного порядка выдачи лиц из Украины. Исследовано понятие выдачи лица и 

проведен сравнительный анализ с понятием упрощенного порядка выдачи лиц, 

таким образом выделены общие и отличительные признаки и на основе этого 

сформулировано определение понятия упрощенного порядка выдачи лиц. На основе 

анализа определено специфическую цель упрощенного порядка выдачи лиц. 

Освещен порядок применения механизмов упрощенного порядка выдачи лица в 

соответствии с требованиями национального законодательства.  

Предложено предусмотреть в уголовном процессуальном законодательстве 

определение срока направления заявления о согласии лица на выдачу в упрощенном 

порядке в суд начальником учреждения предварительного заключения, а также 

аргументировано позицию о том, что заявление о предоставлении согласия в 

упрощенном порядке принадлежит к перечню документов, которые обязательно 

направляются администрацией места предварительного заключения по 

соответствующей подсудности, в связи с чем предложены соответствующие изменения 

в законодательство. Выделены характерные черты применения специального правила 

пределов уголовной ответственности при применении упрощенного порядка выдачи 

лица из Украины. Определены задачи применения упрощенного порядка выдачи лица, 

которое предусматривает защиту прав лиц, подлежащих выдаче, от обвинений по всем 

преступлениям, кроме тех, за которые выдано лицо.  

На основе изучения международного опыта применения специального правила 

пределов уголовной ответственности определена необходимость закрепления 

особенностей применения этого правила, поскольку оно не признано как система 

взглядов и предусмотрено большинством двусторонних договоров. 

Охарактеризованы полномочия следственного судьи при применении упрощенного 

порядка выдачи лиц из Украины. Определено, что на следственного судью не 

возложена обязанность по обеспечению участия лица, обратившегося с заявлением 

об утверждении согласия на выдачу в упрощенном порядке, в судебное заседание, в 

частности относительно доставки в судебное заседание из мест предварительного 

заключения. Одним из обстоятельств, препятствующих применению упрощенного 

порядка выдачи лиц, есть составляющие принципа двойственности действия. 

Обоснованно позицию и доказано необходимость дополнить УПК Украины 

положением о том, что уполномоченный (центральный) орган Украины отказывает в 

выдаче лица (экстрадиции) в упрощенном порядке в случае, если есть обоснование 

полагать, что к лицу, в отношении которого рассматривается вопрос о выдаче 
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(экстрадиции), возможно применение смертной казни. Отмечены обстоятельства, 

исключающие применение упрощенного порядка выдачи лиц, которые дали согласие 

на упрощенный порядок выдачи. 

Ключевые слова: упрощенный порядок выдачи, согласие лица, 

добровольность, судебный контроль, обстоятельства, исключающие выдачу. 
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The dissertation describes the state of scientific development of problems of 

application of the simplified procedure for extradition of persons from Ukraine, 

investigates the set of knowledge acquired by representatives of different countries of the 

world in the course of practical implementation of the simplified procedure for extradition 

of persons. national legislation in the field of simplified extradition. The content, the main 

defining provisions, which are determined by the development trends and deep links of the 

simplified order of extradition, extradition and other forms of international interaction are 

formulated. The procedural procedure for applying the simplified procedure for extradition 

of persons from Ukraine is explained. The peculiarities of the application of the special 

rule on the limits of criminal liability in applying the simplified procedure for extradition 

of a person from Ukraine are singled out.  

Judicial control in the application of the simplified procedure for extradition of 

persons from Ukraine is characterized. Circumstances preventing the application of the 

simplified extradition order of the person who gave the consent to the simplified 

extradition procedure are separated. Circumstances that exclude the application of the 

simplified issuance order of the person who has consented to the simplified issuance 

procedure are indicated. Proposals were formulated and recommendations were made on 

improving the provisions of criminal procedural legislation in the part of the simplified 

procedure for extradition of persons from Ukraine. 

Key words: simplified extradition procedure, consent of the person, voluntariness, 

judicial control, circumstances preventing extradition. 

 

 

 


