
учасникін кри\1іна .. 1ьною ІІрона;tжснюІ, а бс3Іюссрс;(нt-: :шбс3ІІсчснн~І 
ІІрОІІСJ\УРИ ІІрИ'І'~ІІ'НСН Н~І особи іЮ КрИМі HaJI І:. НОЇ ні;LІІОНіJ(ШІ ЬНОСТі, TOJ(i 
кш1и крИ\1іна .. Іьниі1ІІр(ч~ссуа;Іьниtі І Іримус ІІсрс;tбачаt-: 110каранн~І осіб, 

які порушують норми закону, виконання підозрюваним, обвинуваче

ним проuесуа.:Jьних обов'язків (запобіжні заходи), тягне за собою об

:межеппя :иайпоnого та :мора .. 1ьпого характеру. 
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БОЙКО І. І. 

ІІшІЇОН<LІ hН~Ій уні нерсІ-пет ,,о_.,есhК<І юрІ-І .. \І1чна ака .. \е\ІЇЯ>>, 
аспірюrт кафсцрІr крІшіпа:тwюrо процесу 

ІІРЛВОВІ ОСІІОВИ ВИКОРИСТ'\ІІІІЯ 

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ 

В ЕКСТРNJ.ИЦІЙІЮМУ llPOBNJ.ЖElllll 

Кримінш1nнс ІІрОІ(ссуа;Іnнс :шкон(щанстно України, нрсІ-)СІюнанІІІИ 

пропедуру здійснення міжнаро_цного співробітництва у кри:\tіна .. lьному 
прова_цженні в ці.:Jому та пропес видачі зокрема, визначив і мож.:Jивість 

та допусти:иість ·:шстосуnаппя проuесуа.:JьІюго при:иусу. 

Ви_цача особи (екстра_циuія) шппачасться КПК України як nидача 

особи _цержаnі, ко:\шетептпи:ми оргапа:\ш якої uя особа розшукусться 

j[.;ІИ ІІрИПІІ"НСНЮІ іЮ КрИVІіна;ІhНОЇ НіJ(ІІОНііШ.·ІЬНОСТі або J(ШІ НИКОНаНН~І 

нироку (11. 2 ч.І ст. 541 КПК). Нсобхі)·tно 3а3начити, і 11с ІІіl('І'риVІуєтnс~І 

науковцями і законо_цавuем, видача- це не о_цноактна _ція r 1, с. 1201, а 
певний проuес, процедура, яка має в.:Jасну специфічну мету- за безпе

чепня реалі:шuії .аогоnірпих зобоn'язапь шо .ао nи.аачі особи, яка nчипи .. 1а 
l.lОЧИІІ па території і1ю3е:мпої .ае ржа nи при pea.:Ji3auiї якої, як праnи .. 1о, 
nипикас пеобхі.апість його за бе шечеппя 3а .аопо:\югою nизпачепих n за
коні 3<J.Х(Щін. ~Ікі \Іатимутnхарактср ІІрИ\Іусоних . .Законо;щнІІ.см сnопщні 
НС НИКОрИСТОНУЕТhС~І ІІОН~ІТПІ «:ШХО.іШ КрИVІlНШІhНОІ"О ІІрОІ(ССуа;ІhНОІ'О 

примусу)>. 'Звернення до науки кр:и:\'Ііна .. 1ьного процесуального права 

324 



IIJIOIIOHYE ІІі}( НК<і3<!НИМИ :ШХОіШМИ ]1(ВуМіТИ 3<!ХО/~И НІІJІИНУ 3 Gоку J~Cp
Ж<lHH их ор І'ані н aGo 1 юса;~они х ociG на 1 юне ;ri н ку суG'є кті н кри УІі нш1 hНО
ІІрОІІ,с<.:уанnної ili$.1JihHOCTi, ІНО Н<lІІ]1<lНJІСНИЙ H<l 3<!6С3ІІСЧСНН~І НИКОН<!НН$.1 
процесуальних обов'язків, якщо вони не виконуються ;:rобровL1ьно, або 

на попередження небажаних з точки зору права дій з метою нор:ма.1ь

ного руху криміпального судочшrстnі [2. с. 102]. Сьогодні закоподаn
uем nикористоnусться поняття <<.заходи забе.зпечешrя криміпального 

проnаджеrшя~>, які Ja .З1tістошrи1І паnаптажеrшям пайбільшою :мірою 
Hi}l!IOHiiШIOTh 3<lXO}ЩVI КрИМіНШІhНОІ'О 11]10ІІССуаJІhНОП) 11]1И\1УСУ (Н науІ~і 

Іlі JaXOilИ Ча<.:"ТО О'І'ОТОЖНЮЮ'І'hС~І), ИК[[[О НИХ(ЩИТИ 3 ХЩ1і:ІКТС]1НИХ 03Н<іК 
кримінального проuесуа.1ьного пр:имусу (зокрема: 1) процесуального 
характеру; 2) гарантування забезпечення; 3) специфічної мет:и; 4) спе
uифічпих умоn, пі;:rстаn та порядку .застосуnання; 5) nизпачене ко.1о 
суб'сктіn, ;:ro яких може .застосоnуватися такий примус; 6) nиключrшй 
характер застосування [3, с. 247]). Перелік .заходіn забе:шечення кри
міншІnноІ·о ІІрона}(Жснн~І, ІІсрс,І(Gачсний ст. 131 КПК України, 3 ОІ'.,І~І;rу 
на інІІІі етатті КПК України (наІІрИК..ІЩІl. ч. І. ст. 148. ч.4 ст. 499 КПК 
України) та наявність характерних ознак, які носять характер кримі

нального процесуального примусу, ;:rозволяє зробити висновок про 

невичерпність закріп.1ення їх с:истеми у вищезазначеній статті КПК 

України. 

Низкою порматишю-праnоnих актіn, зокрема і міжпародного ха
рактеру. і ВІІутріІІІІІІЛ ІШІІ,іОІІа.ІІ[,[[ОІ'О характеру ІІерС}(6ачеІЮ _\ЮЖJІИ

ВіСТІ> і JlОІІустимість їх :шстосувшІІІ$.1. ;lo ІІерІІІих, :юкрема, можна ві.Іl

нести: 3aІ'i.UhHY ;rсклараІrію І Іран ~1ю;~ини 1948 р., Статут ООН 1945 р., 
UнрОІІСЙСhКУ КОННСНІlЇЮ !ІрО 3аХИСТ !Іран ЛЮJ~ИНИ та ОСНОНОІІОЖ)ЖНИХ 

сноGо;~ 1950 р.; Коннснцію 11ро ІЮІІсрс;rжснни J~ючину І'СНОІ(ИіlУ та 

покарання за нього 1948 р., Конвенцію проти транснаціональної ор
ганізованої з.1очинності 2000 р., Gвропейську конвенцію про видачу 

праnопорушникіn 1957 р., Коrшеrшію про прапоnу допо1югу у шшL1ь
них, сімейних та кримішL1ЬІІИХ спраnах (Мінську кшшепцію) 1993 р., 
Додаткоnого протоко.1у до Копnепції 1993 р., пи.зки дnостороrшіх 
;юІ·онорін України ІІ~оло ни;~ачі, 3І'ОіШ на оGон'юконістn ~Іких на,т(а

на Нерхонною Ралою України. Знажаючи на нсоGхі;rністh оGмсжеНН$.1 

при застосуванні криміна.1ьного проuесуального пр:имусу в пpoue.J)1)i 

екстрадиuії о;:rного з пріоритетних прав лю;:rини, яке забезпечується й 

Основним 3аконом України (ст. 29 Конституції України), - права на 

сnободу та особисту недоторканість. - nажлшим с дотримапня ба

.1ансу між .заnдаrшями кри1Ііпа.1ьпого проnаджеrшя n цілому та досяг
нснн$.ІМ СІІСІtифічної мсти скетра;rиції та 11ранаv1и і сноGо;шми осоGи, 

ІІ(ОЛО икої VІожс Gути :шетосонано 11римус. Гарантунаню1v1 такоІ'О )(О

тримання у правозастосовніІ':І ;:rіяльності є широке використання по

.1ожень вищевказаних міжнаро;:rно-правових актів (зокрема, ;:rотриман

ня ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобо;:r, а також 
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:шстосунанн$.1 rrрактики ЄСПЛ), rrpинr~иrriн криміналr-,ноr'о rrронсщжен

н~r. н;исжнс норматиннс :шкріrrленни rrpor~e;typи у КПК України. На 

cnor·o;tнi КПК України rrepe;rGaчaє моЖJrиністr-, :шстосунанн~r та осо

бливості затримання на території України особи, яка розшукується 

іноземною державою у зв'язку із вчиненням кримінального правопо

рушення (ст. 582 КПК); тимчасового арешту ;:ro затриманої особи, яка 
nчипила злочшr за 11ежами України ;:ro па;:rходжеrшя запиту про nидачу 
(ст. 583 КПК); екстрадиційного арешту- як запобіжrюго :шходу у nи

r·Jrщti триvrанюr rri;r нартою- rricшr на,тtхо;rженюr 3аrrиту rrpo ющачу (ст. 
5Х4 КПК) aGo Gy;(n-~r КО І\) :шr rоGіжною 3аХО.ІtУ, не r rон\r3аноrл і3 трr1ман
ням під вартою (ст. 585 КПК). Слід зазначити, шо по суті і тимчасов:ий 

арешт, і екстра;:rиційний арешт- це тр:имання пі;:r вартою. Відмінності 

між цими при11усоnими захо;:rами по.1ягають у моменті :шстосуnашrя 

(тимчасоrшй арешт може бути застосошшо ше ;:ro падхо;:rжеrшя запи
ту nід іпозе1шої ;:rержаnи, а екстрадиuійпий - після); строках :шсто

сунанюr (тиv1часониt1 аренrт- ;ю 40 JtiG aGo інrниі~ строк, нстаношrе
н~rtі ніюrоні,І(НИ_\-1 _v1іжнар(мни_v1 ,І~оr·онор(Н1; скстра;rиrrій ниі~ aperrrт не 

може перевищувати 1Іванадuяти місяuів), меті (оби.Jва примусов:их за

ходи спрямовано на забезпечення екстрадиції, о.Jнак, зважаю~ш на те, 

шо тимчасовий арешт може бут:и застосовано liO на.Jходження запиту 

про nи.Jачу, можна стnерджуnати, шо його метою с забезпечення мож

ливої nи.Jачі); документах, що подаються liO к.1опоташrя прокурором, 
}JKИt1 111111\JOC JICIJC)~ СJІЩЧИМ CYJ~)LCIO pOJJ'.Il}l}( LLИТаІJШІ І ІрО -3<!СТОСУІШІJШІ 

rrримусу. 

3нажаючи на те, rно 3аконщtанrrсм ниrrrснювані 3ахо,т(и криміншrn

ноr'о rrporrccycиr-,нoгo rrримусу не нк;rючсно J(O систсvrи 3axo;trн кpиvrr
ншrr-,нor'o rrрона;rженни (окрім затриманни та 3аrrоGіжних 3ахо;tін, не 

пов'язаних із триманням піlІ вартою), доцL1ьним було б віднесення 

тимчасового та екстра.Jиційного арештів до специфічних запобіжних 

заходіn, зокре11а і з огляду па па зnу ст. 584 КПК <сЗастосуnашrя запо
біжного заходу у nигляді тримапня під nартою д:.,1я забезпечення вида

чі особи (екстрадицій пий арешт)>>, які за сnоїм змісто11, характерпи
ми о3накаvrи, rrporrc;rypoю :шстосунанни, мстою Стtо<.:}ІІ'Ненюr Jtієності 

rrроналжснн~r- н rrілому, о;rнак на території іноjсмної .1tержанr1, а J(JJ}J 
України- мож.пшість виконання зобов'язання за міжнаро.Jним .Jого

вором щодо видачі) ві.Jповідають саме таким заходам, і належна с:исте

маплація таких заходіn у КПК України. 

Таким чином, nихо.Jячи із вищезазначеного, можна зробити nи

споnок про пеобхі.Jпість та доціrrьпість закошюго обмеження осіб у 
rrpaнax і сноGо;шх rшr~rxoм 3астосунаНН}J криміналr-,ноr'о rrporrccyшrn

нor·o rrpи vrycy у rrpor te;(ypi екстраю-1rr.ії. За3начсна нсоGхі,тtністn може 

виникнути на кожному з етапів екстрадиційного процесу (навіть до 

отримання запиту про видачу особи). На сьогодні є .іІОСІПЬ вагомі нор

мативно-правові підстави для застосування такого примусу, пере.Jбачені 
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~11< М1ЖН3р(ЩНО-1Ір<ІНОНИМИ 31<T<l\H1, Т3К 1 ІІОЖ)ЖСНЮІ\Н1 HHyTplІIIHhO Ha

IIIOHaJihHOП) :ШКОН(ЩаН<.:ТНа, ~11<1 Н~13Н<ІЧ3ЮЧИ УVІОНИ та ІІlіІСТаНИ 3<J.KOHHO

I"O оGмсжснн~І І Іран ociG, 3оGон\І3)'ЮТh ак1~снтунати унаІ'У на ;ютри манні 

балансу між поставленої метою криміна.:Jьного провадження і правами 

осіб, яких стосуються ві;:шовіzrні обмеження. Оскі:Jьки застосування 

кри:иіпа .. 1ьпого процесуальпого при~tусу Jаnжди поJиuіопусться як пе
гатишшй. nи~tушепий захід. :шстосоnуnати його пеобхілю із урахуnап

пя:м загальпоnизпапих :міжпародпих етапдартів та приниипіn кри~tі
ншІhноІ·о ІІрОНаJ1ЖСНН~І Н І·а;І)'311Ір3Н.-ІЮJ(ИНИ. 
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11шtіона.ІhН~Ій ~,;нінсрситст «0.-tcchкa юри,L~І'Іна ака_.[С\ІЇИ», 

аспірант кафс.zt:ри криміпального процесу 

ГІШЮЛ ТА СТАІІОВJІІШІІЯ ІІОРМЛТИВІІИХ ОСІІОВ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЕФЕКТИВНИЙ ЗАХИСТ 
У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАдЖЕННІ 

У крИ\1іНШІhНОVІУ 11рона:~жснні наж;н1ною І"Щ1антією сфсктинною 3<І

хисту Є рСШІі3<ІІ(іИ КОНСТИТУІ(іі1НОІ'О ІІрИНІІИІІУ :1а6С3ІІСЧСНН~І ІІіЖНрЮН<І

НОМу, обвинувачено:\tу права на захист і цотримання законності у хоці 

криміна .. 1ьного судочинства. "Забезпечення права на ефективний захист 
у кри:иіпа.:Jьпо:му проnацжеппі регулюсться пизкою :міжпародпо-пра

nоІшх цоку:мептіn, цо яких па..1ежать: .Зar<LlЬIIa це:к.1араuія праn .. 1юцшш 
(J94X р.), КоННСНІІі~І І ІрО :13ХИСТ І Іран .·ІЮЛ1НИ і ОСНОНОІІО.-ІОЖНИХ СНОG(Щ 

( 195() р. ), Є Hp()IICikhІ<<l І<ОН НСН І ~і~І І ІрО Н33Є VI ну іЮІІОVІОІ'У у КрИ VIi Н3.·1 hH ИХ 

<.:І Іранах (1959 р.). Оснонні ІІринІ~ИІІИ ООН, 11~0 стосуюп-.,с~І ро;Іі юристін 
( 1990) р., Міжнароzrний пакт про гро:v~ацянські і по.:Jітичні права (1966р.), 
Конвенuія проти катувань та інших жорстоких, не.:Jюдських або таких, 

шо принижують гіцпість, nидіn поnоцжеппя і покарапня ( 1984 р.). 
Важ.1ишн1 цоку:\tепто:м с Копnепuія про :шхист праn .:Jюцшш і осІю

nопо.:Jожпих сnобод, яка гараптус праnо осіб, які обnивуnачуються у 
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