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Особливості доказування в 

екстрадиційних процесах. 
!  

Роль та задачі українського адвоката. 





Інтерпол охоплює 192 країни світу. 
 
Всього у розшуку Інтерполу - 12 000 осіб.  
 
З них близько 2 000 – 2 500 – за запитом 
України. 
 
16 % від загальної кількості. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Підстави для відмови в екстрадиції 



 Підстави для відмови в екстрадиції: 
 

 

1. Політичні, релігійні або комерційні мотиви переслідування. 

2. Порушення права на справедливий суд (в контексті 

справи/країни). 

3. Ризик катувань або нелюдського поводження. 

4. Загроза життю та здоров’ю, неналежне медичне забезпечення. 

5. Необґрунтованість обвинувачення. 



 

 

 

 

 

 

7 порад  

адвокату в екстрадиційних справах 



7 порад для адвоката в екстрадиційних справах: 

1. Матеріали авторитетних ЗМІ. 

2. Звіти та висновки правозахисних організацій/правозахисників. 

3. Публічні заяви держслужбовців та звіти органів державної влади. 

4. Дискредитація слідства та обвинувачення. 

5. Ілюстрація умов утримання в СІЗО та рівня медичного 

забезпечення. 

6. Аналогічні кейси відмови у видачі, де зафіксовано порушення    

прав людини. 

7. «Ліквідація» підстав для екстрадиції. 



Как всего за год … потерял в Республике Беларусь 
весь свой бизнес, который строил 9 лет. 

Від початку року в Лук'янівському СІЗО 
померли 15 ув'язнених 
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Щорічна періодична доповідь Комітету ООН 
проти катувань 

Звіт Європейського комітету з попередження 
тортур і нелюдського або принижуючого гідність 
поводження чи покарання  при Раді Європи  
 

Доповідь Міжнародної організації «Amnesty 
International» «Тупа сила» 



7 порад для адвоката в екстрадиційних справах: 

1. Матеріали авторитетних ЗМІ. 
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«Не дай Боже кому потрапити в ці старі СІЗО», - Міністр 

юстиції України П.Петренко 



«Ми, на щастя, вибили бюджет на 
ремонт Лук'янівського СІЗО. Там 
близько 120 млн. гривень», - 
заступник Міністра юстиції України 
Д.Чернишов, 13.11.2018 

Небезпека для ув’язнених: у 
Львівській установі виконання 
покарань не надають кваліфіковану 
медичну допомогу. 
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Декларації 

Співробітника Укрбюро Інтерполу 
затримали за викрадення людини. 
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Міжнародні правозахисні організації та їх звіти: 

1. Доповіді Верховного комісара ООН з прав людини та Спеціального 

комісара з окремих країн. 

2. Звіти Державного департаменту США щодо практик з дотримання прав 

людини. 

3. Звіти Amnesty International щодо дотримання права на справедливий суд 

та запобігання тортурам. 

4. Звіти Комітету Ради Європи проти катувань. 

5. Звіти Міжнародного валютного фонду щодо розвитку бізнесу та 

забезпечення справедливого суду. 

6. Звіти та доповіді Хельсинського фонду з прав людини. 

7. Щорічні та спеціальні доповіді Уповноваженого ВР України з прав 

людини. 

8. Звіти Харківської правозахисної групи. 



Міжнародні нормативно-правові акти: 

1. Європейські конвенції: 

• Про взаємну допомогу у кримінальних справах. 

• Про видачу правопорушників із додатковими протоколами. 

• Про міжнародну дійсність кримінальних вироків. 

2. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах (Мінська конвенція). 

3. Рішення Ради ЄС про європейський ордер на арешт і процедури передачі 

осіб між державами-членами. 

4. Рішення Ради ЄС про створення Європейського поліцейського відомства 

(Європол). 

 



До Нових Зустрічей! 

Denys Bugay 

Denys Bugay 


