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У відповідь на Ваш запит на отримання публічної інформації від 05.12.2021 щодо
надання інформації про кількість отриманих та направлених Міністерством юстиції
України запитів про видачу (екстрадицію) осіб у період з 2014 по 2021 роки та іншої
інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»
повідомляється таке.
Відповідно до ст. 574 КПК України Офіс Генерального прокурора є центральним
органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних
провадженнях під час досудового розслідування. Міністерство юстиції України є
центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підсудних, засуджених у
кримінальних провадженнях під час судового провадження або виконання вироку.
В межах наявних у Міністерстві юстиції України обліків інформації, яка
узагальнюється для використання у роботі з метою виконання функцій центрального
органу України відповідно до частини третьої статті 574 КПК України, повідомляється, що
з 2014 по 2021 роки до Міністерства юстиції України надійшло 542 запитів компетентних
органів іноземних держав про видачу осіб.
З 2014 по 2021 роки Міністерство юстиції України направило до компетентних
органів іноземних держав 357 запитів українських судів про видачу осіб.
Інформація щодо кількості фактично переданих осіб з іноземних країн та прийнятих
в Україну за вказаний період у Міністерстві юстиції України відсутня.
Відповідно до Інструкції про порядок здійснення міжнародного співробітництва з
питань взаємної правової допомоги, видачі правопорушників (екстрадиції), передачі
(прийняття) засуджених осіб, виконання вироків та інших питань міжнародного судового
співробітництва у кримінальному провадженні під час судового провадження,
затвердженої наказом Міністерства юстиції України 19.08.2019 року № 2599/5, фактична
передача осіб, щодо яких прийнято рішення про видачу (екстрадицію), здійснюється
Адміністрацією Державної кримінально-виконавчої служби України, Національною
поліцією України та Міністерством внутрішніх справ (Національною гвардією України).
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