ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих
територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим,
міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин
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Голові Комітету
Верховної Ради України
з питань зовнішньої політики
та міжпарламентського
співробітництва
Олександру МЕРЕЖКУ
Щодо реєстр. № 0158
від 29.06.2022

Шановний Олександре Олександровичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин (далі – Комітет) на своєму засіданні, проведеному
18 липня 2022 року (протокол № 60), розглянув проект Закону про приєднання
України до Конвенції про екстрадицію, реєстр. № 0158 від 29.06.2022, поданий
Президентом України (далі – законопроект).
Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, його розроблено
з метою ратифікації Конвенції про екстрадицію шляхом прийняття проекту
Закону України «Про приєднання України до Конвенції про екстрадицію».
У законопроекті пропонується надати згоду України на обов’язковість для
неї міжнародного договору шляхом приєднання до Конвенції про екстрадицію,
укладеної 26 грудня 1933 року в Монтевідео (далі – Конвенція) із заявою і
застереженнями про те, що:
1) Україна не видаватиме іншій державі громадян України (до ст. 2);
2) Україна може відмовити у видачі особи у випадку, якщо є обґрунтовані
підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки
України (до ст. 3);
3) в Україні запити про екстрадицію складає та отримує Офіс Генерального
прокурора (під час досудового розслідування) та Міністерство юстиції України
(під час судового провадження або виконання вироку) (до ст.ст. 5, 9).
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
підтримує прийняття законопроекту.
У ході обговорення законопроекту на засіданні Комітету зокрема
зазначалось, що ратифікація Конвенції про екстрадицію дозволить Україні стати
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Державою – учасницею Конвенції про екстрадицію, створить правові підстави
для співробітництва з компетентними органами Держав-учасниць щодо видачі
осіб, які, намагаючись ухилитися від відповідальності за вчинені злочини,
переховуються на території однієї з них.
За підсумками розгляду законопроекту на засіданні Комітет ухвалив
рішення: звернутися до Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої
політики та міжпарламентського співробітництва з пропозицією рекомендувати
Верховній Раді України проект Закону про приєднання України до Конвенції про
екстрадицію, реєстр. № 0158 від 29.06.2022, поданий Президентом України, за
наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому.
З повагою
Перший заступник
голови Комітету
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