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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Підписання Угоди про асоціацію між 

Україною, Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії та їх державами-членами визначило не лише напрямки 

співробітництва між сторонами Угоди, але і спрямування подальшої 

діяльності органів публічної влади України по наближенню права України до 

acquis communautaire.  

Однією із цілей асоціації Угода визначає посилення співробітництва у 

сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права 

та поваги до прав людини і основоположних свобод.  

Хоча верховенство права і повага до прав людини та основоположних 

свобод є універсальними принципами права, проте їх застосування у сфері 

свободи, безпеки та юстиції, зокрема в контексті співробітництва у 

кримінальних справах, має свої особливості, які в самій Угоді про асоціацію, 

як і в інших документах, укладених між Україною та ЄС, не розкриваються і 

входять в предмет дисертаційного дослідження. 

Співробітництво України та ЄС у кримінальних справах набуває 

особливої актуальності в нинішніх умовах, коли інтеграційні процеси, які 

відбуваються у світлі виконання положень Угоди про асоціацію, мають 

наслідком поступове зняття бар’єрів у переміщенні товарів, капіталу, послуг 

та робочої сили, що неминуче призводить до зростання сфери дії та впливу 

міжнародної організованої злочинності. 

Водночас, впровадження принципів верховенства права та 

забезпечення поваги до прав людини і основоположних свобод, боротьба зі 

злочинністю неможливі без реформування правоохоронних органів України, 

забезпечення функціонування незалежної, неупередженої, а відтак 

ефективної судової системи. Це також зумовлено метою Угоди про асоціацію 

у сфері свободи, безпеки та юстиції. Визначення напрямів досягнення цієї 

мети, в свою чергу, обумовлює актуальність обраної теми. 
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Дискусійним на сьогоднішній день залишається як питання визначення 

«простору свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу», так і питання 

взаємодії України з Європейським Союзом через інститути, що охоплюються 

цим простором, у кримінальних справах. Не менш дискусійним постає 

питання визначення інституту «співробітництва у кримінальних справах» 

між Україною та ЄС, враховуючи дещо звужений підхід до розуміння такого 

співробітництва, який ми виводимо з текстуального тлумачення Угоди про 

асоціацію.  

Незважаючи на вдосконалення системи кримінальної юстиції 

Європейського Союзу та створення відповідних спеціалізованих агенцій ЄС, 

при розслідуванні злочинів на території ЄС виникають істотні складнощі у 

координації процесуальних дій органів кримінальної юстиції держав-членів, 

що спричинено національними відмінностями кримінального процесу кожної 

з держав. Отже, система кримінальної юстиції самого Європейського Союзу 

потребує вдосконалення. 

Водночас, напрацьовані механізми співробітництва в рамках ЄС 

можуть бути ефективно застосовані у відносинах з відповідними 

правоохоронними органами України.  

Враховуючи поставлені завдання та цілі Угоди про асоціацію, їх 

реалізація неможлива без вдосконалення співробітництва ЄС та України у 

кримінальних справах, що в свою чергу, неможливо без впровадження 

механізмів нормативного та інституційного співробітництва. 

Таким чином, актуальність дослідження обраної теми обумовлена 

необхідністю комплексного аналізу шляхів та механізмів імплементації 

Угоди про асоціацію в частині співробітництва органів України та ЄС в 

кримінальних справах у сфері свободи, безпеки та юстиції. 

Аналіз ступеня дослідженості проблеми. Необхідно зауважити, що 

комплексне дослідження співробітництва ЄС та України у кримінальних 

справах ще не проводилося. Питання міжнародного кримінального права та 

окремі напрями кримінальної юстиції ЄС досліджували у своїх роботах як 
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вітчизняні, так і зарубіжні науковці. Серед наукових праць вітчизняних 

авторів слід відзначити роботи Біласа А.І., Гончарук О.В., Ірінєєвої В.І., 

Камінської Н.В., Київець О.В., Макарухи З.М., Мацка А.С., Міщенка С.Г., 

Муравйова В.І., Сироїд Т.Л., Шостко О.Ю. Серед зарубіжних авторів та 

досліджень необхідно відзначити роботи Вайта С., Ван Гоека А., Варвеля 

Дж. А. Е., Вільямса А., Волкера Н., Волтера Н., Годжсон Дж., Дамірчієва Е.І., 

Діслі Е., Доног Б., Єлісєєва Р.А., Зібера У., Капплінгхауза Дж., Кліпа А., 

Краєра Р., Креспо Г.,  Лігеті К., Лілова М., Лопеса да Мота Дж. Л., МакЛеода 

Дж., Мітсілегаса В., Нільсона Х., Подольняк Р., Полліціно О., Редінга В., 

Рома М.А., Спенсера Дж., Хует Дж.-М., Цвірс М.В., Шамсутдінова Р.Р., 

Шеррера А., Ютсена М. 

 Аналіз наукових праць вищевказаних дослідників свідчить про те, що, 

зокрема, зарубіжні автори приділяють увагу питанням співробітництва у 

кримінальних справах в межах самого Європейського Союзу, і майже не 

досліджують питання співробітництва з Україною, описуючи лише загальний 

контекст співпраці згідно Угоди про асоціацію. Вітчизняні автори або 

приділяють увагу дослідженням окремих аспектів співробітництва 

Європейського Союзу та України у кримінальних справах, або досліджують 

співробітництво України та ЄС узагальнено, не вдаючись в детальний аналіз 

механізмів співпраці у напрямах свободи, безпеки та юстиції. 

 Необхідно також відзначити, що ті наукові праці, які стосувалися 

співробітництва України і ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції, були 

написані до укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його 

державами-членами, а також до набрання чинності цілої низки нормативно-

правових актів, прийнятих на її виконання. Йдеться як про ті акти, що 

передували Угоді про асоціацію, зокрема Кримінальний процесуальний 

кодекс України, так і ті, що були прийняті на її виконання – закон про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), закони України 

«Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про Національне 

антикорупційне бюро» та низки інших нормативно-правових актів, 
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прийняття яких є складовою нормативного, а в подальшому – інституційного 

співробітництва України і ЄС.  

В зв’язку з цим, на сьогодні як у вітчизняній, так і в зарубіжній 

науковій літературі відсутнє комплексне дослідження правових засад та 

механізмів співробітництва України і ЄС у кримінальних справах. Зазначене 

підтверджує своєчасність та актуальність обраної теми.  

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

Дисертаційна робота виконана в рамках наукової теми «Правові засади 

співпраці з міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», 

яка є частиною планової теми Інституту міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у міжнародних 

інтеграційних процесах» (№ 11БФ048-01).   

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

з’ясування засад та механізмів співробітництва України і Європейського 

Союзу в кримінальних справах. 

Зазначена мета зумовила виконання таких завдань: 

- визначити поняття «простору свободи, безпеки та юстиції» в рамках 

Європейського Союзу шляхом аналізу етапів становлення цього поняття та 

розкриття його змістовних елементів; 

- визначити поняття «співробітництва України і ЄС у кримінальних 

справах»; 

- розкрити принципи співробітництва України і ЄС у кримінальних 

справах; 

- дослідити основні етапи співробітництва України і ЄС у сфері 

свободи, безпеки та юстиції, а також розкрити юридичну природу 

документів, що лежать в основі такого співробітництва; 

- розкрити нормативний механізм співробітництва України і ЄС у 

кримінальних справах по кожному із напрямів такого співробітництва – 

«свобода», «безпека» та «юстиція», встановивши, таким чином, сучасний 
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стан імплементації вимог та стандартів ЄС у сфері свободи, безпеки та 

юстиції в правову систему України;  

- розкрити інституційний механізм співробітництва України і ЄС у 

кримінальних справах; 

- встановити особливості практики діяльності Європолу, Євроюсту, 

Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (ОЛАФ), Європейської 

судової мережі та інших спеціалізованих агенцій і органів ЄС; 

- визначити особливості взаємодії правоохоронних органів України та 

спеціалізованих агенцій і органів ЄС; 

- показати перспективи вдосконалення відносин між правоохоронними 

органами України та спеціалізованими агенціями і органами ЄС; 

- сформулювати основні напрями реформування правоохоронних 

органів України для цілей їх ефективного функціонування, реалізації 

поставлених завдань та налагодження тісної співпраці зі спеціалізованими 

агенціями і органами ЄС.  

Об’єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, що 

виникають між Україною та Європейським Союзом в кримінальних справах 

у сфері свободи, безпеки та юстиції. 

Предметом дослідження є міжнародно-правове співробітництво 

України та Європейського Союзу в кримінальних справах у сфері свободи, 

безпеки та юстиції. 

Методи дослідження. Дослідження побудовано на використанні 

світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Діалектичний 

метод дозволив вивчити співробітництво у кримінальних справах з позиції 

об’єктивних чинників, виокремлюючи характерні зв’язки та внутрішні 

суперечності (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 3.3); системний метод – визначити рівні 

співробітництва у кримінальних справах між Україною та ЄС в системах 

засобів соціального, державно-владного та наднаціонального управління 

(підрозділи 1.2, 3.1, 3.3), а структурно-функціональний метод – дослідити 

структурні елементи, принципи і механізм нормативного та інституційного 
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співробітництва України та ЄС у кримінальних справах (підрозділи 2.1, 2.2, 

2.3, 3.1, 3.3). Формально-логічний метод використано для доведення істинності 

зроблених суджень щодо природи і сутності співробітництва у кримінальних 

справах (підрозділ 1.2); історико-правовий – встановлення залежності 

співробітництва між Україною та ЄС, зокрема, його ефективності, від рівня роз-

витку суспільства і держави, типу правової системи (підрозділ 1.3, 3.1).  

Герменевтичний метод забезпечив вивчення змісту актів національного 

права, права ЄС, а також права низки держав-членів ЄС, міжнародно-правових 

актів з питань боротьби зі злочинністю та захисту прав людини (підрозділ 1.1, 

2.1, 2.2, 2.3, 3.2). Визначальна роль відведена методу порівняння для 

виокремлення особливих рис низки категорій: «верховенство права», 

«свобода, безпека та юстиція», «співробітництво у кримінальних справах», 

«нормативний механізм співробітництва», «інституційний механізм 

співробітництва», «організована злочинність», «кримінальна юстиція», аналізу 

механізмів та рівнів співробітництва, напрямів реформування правоохоронних 

органів України. Автором використано й інші методи, зокрема, прогностичний 

і правового моделювання – для визначення напрямів удосконалення правового 

регулювання правоохоронної діяльності в Україні, забезпечення її 

ефективності, імплементації міжнародно-правових стандартів у цій сфері 

(підрозділ 3.1, 3.3).  

Водночас знайшли відображення такі загальнонаукові методи як аналіз, 

синтез, узагальнення, індукції і дедукції тощо, які були застосовані у взаємо-

зв’язку, сприяючи досягненню всебічності, повноти й об’єктивності наукових 

пошуків, конкретності й обґрунтованості сформульованих висновків. 

Нормативно-правову основу дослідження склали міжнародно-правові 

акти, акти права Європейського Союзу, Конституція України, закони і 

підзаконні акти України, законодавство зарубіжних країн з питань 

правоохоронної діяльності та боротьби зі злочинністю.  
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Емпіричну базу дослідження становлять дані, одержані в результаті 

вивчення практики Суду ЄС та Європейського суду з прав людини, практики 

діяльності правоохоронних органів України. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що дана 

дисертаційна робота є першим комплексним науковим дослідженням 

теоретичних та практичних аспектів взаємовідносин Європейського Союзу та 

України у кримінальних справах, а також аналізу стану співробітництва між 

Україною та ЄС у кримінальних справах, в якій сформульовано прогнозні 

висновки щодо необхідності приведення низки нормативно-правових актів 

України до права ЄС, виконання Україною рекомендацій та впровадження 

стандартів органів Ради Європи,  вдосконалення правоохоронної системи і 

реформування правоохоронних органів України, налагодження їх тісної 

співпраці і координації з відповідними органами і агенціями Європейського 

Союзу. 

У рамках проведеного дослідження одержані такі результати, що 

мають наукову новизну та виносяться на захист: 

вперше: 

- виведене теоретичне обґрунтування форм співробітництва України та 

ЄС у кримінальних справах; 

- найбільш узагальнено на теоретичному рівні розкрито принцип 

верховенства права у кримінальному праві та процесі України, у 

законодавствах держав-членів Європейського Союзу; 

- визначено конвенційні (договірні) принципи та принципи, сформовані 

практикою Європейського Суду з прав людини, що визначають 

співробітництво України та ЄС у кримінальних справах; 

- запропоновано авторське визначення поняття «кримінальних справ» 

(англ. – «criminal matters») в контексті співробітництва між Україною та ЄС 

як комплексу заходів, що включає: кримінальні провадження по вже 

вчинених кримінальних правопорушеннях і слідчі дії, пов’язані з їх 

розкриттям та притягненням винних осіб до відповідальності; оперативні 
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заходи, що вживаються компетентними органами для попередження 

вчинення кримінальних правопорушень; нормативні форми співробітництва, 

що здійснюються шляхом запровадження уніфікованих стандартів 

кримінального права та процесу; інституційні форми співробітництва, що 

реалізуються через співпрацю з інститутами та спеціалізованими агенціями 

ЄС; 

- запропоновано авторське визначення поняття «нормативне 

співробітництво у кримінальних справах» як 1) діяльності компетентних 

органів України та Європейського Союзу зі створення та застосування норм 

права шляхом підписання міжнародних договорів між Україною, 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, та відповідних документів, спрямованих на 

реалізацію таких міжнародних договорів в частині боротьби зі злочинністю у 

всіх її проявах, угод про співпрацю між спеціалізованими агенціями і 

органами Європейського Союзу та відповідними правоохоронними органами 

України; 2) комплексу заходів, спрямованих на імплементацію підписаних із 

Європейським Союзом договорів в частині боротьби зі злочинністю у всіх її 

проявах; 

- запропоновано авторське визначення поняття «інституційне 

співробітництво у кримінальних справах» як 1) діяльності спеціально 

створених двосторонніх органів Угоди про асоціацію у питаннях 

співробітництва у кримінальних справах; 2) спільної правозастосовної 

практики інститутів та спеціалізованих агенцій Європейського Союзу і 

правоохоронних органів України по боротьбі зі злочинністю, сформованої на 

підставі укладених міждержавних угод та міжвідомчих угод про 

співробітництво; 3) комплексу заходів, пов’язаних із впровадженням у 

законодавство України норм права ЄС, рекомендацій органів Ради Європи, 

спрямованих на утвердження верховенства права та укріплення інституцій 

усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів 

зокрема; 
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- на підставі аналізу Угоди про асоціацію між Україною, Європейським 

Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами 2014 року 

розкрито механізми співробітництва у кримінальних справах по кожному із 

напрямів – свобода, безпека та юстиція; 

- встановлено дуалістичну природу системи кримінальної юстиції в ЄС, 

що, з одного боку, є системою спеціалізованих агенцій та органів ЄС, які в 

основному виконують інформаційно-координаційну функцію в розслідуванні 

кримінальних злочинів на території ЄС, а з іншого – системою 

взаємовідносин між національними органами кримінальної юстиції держав-

членів ЄС по розслідуванню злочинів, що були вчинені на території цих 

держав, або злочинів, які зачіпають їх інтереси; 

- визначено сучасний стан імплементації положень двосторонніх угод 

між Україною та Європейським Союзом у питаннях, що стосуються сфери 

свободи, безпеки та юстиції; 

- визначено стан співробітництва зі спеціалізованими агенціями та 

органами ЄС (Європол, Євроюст, Європейське бюро по боротьбі з 

шахрайством, Європейська Агенція з прикордонної та берегової охорони), 

запропоновано напрямки реформування правоохоронних органів України для 

їх ефективної взаємодії з відповідними органами і агенціями ЄС та 

виконання покладених на них завдань по підтриманню правопорядку і 

захисту прав і свобод людини.  

удосконалено: 

- розуміння поняття «простору свободи, безпеки та юстиції», його 

особливість та відмінність від «сфери свободи, безпеки та юстиції»; 

- науково-теоретичне розуміння природи двосторонніх документів 

співпраці між Україною та ЄС; 

- напрями реформування правоохоронних органів України, пропозиції 

щодо внесення змін до чинного законодавства України, пов’язаних із 

вдосконаленням системи боротьби зі злочинністю; 
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- напрями та механізми співробітництва правоохоронних органів 

України та спеціалізованих агенцій і органів ЄС. 

набули подальшого розвитку: 

- система принципів, відповідно до яких має здійснюватися 

співробітництво в кримінальних справах між Україною та ЄС у сфері 

свободи, безпеки та юстиції; 

- методологічна база аналізу правоохоронної діяльності України та 

Європейського Союзу, що ґрунтується на системному підході, на основі 

діалектичного методу пізнання, із застосуванням загальнонаукових, 

спеціальних і прикладних методів дослідження; визначальним при цьому є 

порівняльно-правовий метод, застосування якого дозволило ґрунтовно 

вивчити досвід правоохоронної діяльності спеціалізованих агенцій та органів 

ЄС; 

- моделювання механізму взаємодії спеціалізованих агенцій ЄС, 

правоохоронних органів держав-членів ЄС та правоохоронних органів 

України, який не повинен обмежуватись лише обміном досвіду та 

навчальними програмами; 

- нові підходи до реформування правоохоронних органів України, їх 

наближення до стандартів та вимог ЄС та Ради Європи. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що положення і висновки дисертації істотно доповнюють сучасні 

дослідження проблем взаємодії правових систем ЄС та України, дозволяють 

простежити закономірності розвитку і становлення простору свободи, 

безпеки та юстиції в ЄС, генезис взаємовідносин між Україною та ЄС в 

кримінальних справах у сфері свободи, безпеки та юстиції, особливості 

інституційного та нормативного механізмів співробітництва між Україною та 

ЄС, стан впровадження у право України норм та стандартів права ЄС, 

рекомендацій органів Ради Європи, практики Європейського Суду з прав 

людини, особливості взаємодії правоохоронних органів України та 

спеціалізованих агенцій і органів ЄС. 
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Отримані теоретичні результати можуть бути використані для 

подальшого розвитку вітчизняної науки міжнародного права, європейського 

права, удосконалення взаємодії України та ЄС у сфері, що є предметом 

дослідження, вдосконалення термінологічної бази, а також стати 

методологічною основою та теоретичним підґрунтям для здійснення 

подальших міжнародно- та національно-правових досліджень у цій сфері.  

Матеріали дослідження можна використати в освітній діяльності при 

викладанні курсів «Міжнародне право», «Право ЄС», «Європейське право», 

«Порівняльне кримінальне право», «Порівняльний кримінальний процес», 

при підготовці відповідних навчальних і навчально-методичних посібників та 

курсів лекцій із міжнародного та європейського права. 

Рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства можуть бути 

використані у нормотворчій діяльності, зокрема, при доопрацюванні 

Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу 

України та інших нормативних актів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є 

самостійною науковою роботою. Основні теоретичні положення та розробки, 

що характеризують наукову новизну дослідження, теоретичне і практичне 

значення його результатів одержані дисертантом особисто.  

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри європейського і порівняльного права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Основні положення та висновки дисертаційної роботи також були 

представлені автором й обговорювалися на таких науково-практичних 

конференціях та семінарах: Міжнародна науково-практична конференція 

«Вплив Угоди про асоціацію між Україною та ЄС на правопорядок України» 

(м. Київ, 22 квітня 2015 р., ВГО «Українська асоціація міжнародного права»); 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні наукові дослідження 

представників юридичної науки – прогрес законодавства України 
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майбутнього» (м. Дніпропетровськ, 15-16 січня 2016 р., ГО "Правовий світ"); 

Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні напрями 

модернізації системи права України» (м. Кривий Ріг, 13-14 листопада 2015 р., 

ДВНЗ «Криворізький національний університет»); Міжнародна науково-

практична конференція: «Актуальні проблеми реформування системи 

законодавства України» (м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016 р., Запорізька міська 

громадська організація «Істина»). 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження знайшли 

відображення в 11 наукових працях, з них 7 – статті (4 опубліковані у 

наукових фахових виданнях України, три – у іноземних виданнях), та 4 тезах 

доповідей на науково-практичних конференціях.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА 

ЄС В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ У СФЕРІ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА 

ЮСТИЦІЇ 

 

1.1. Поняття «простору свободи, безпеки та юстиції» у праві ЄС 

 

Поняття «свобода», «безпека» та «юстиція» представлені у праві ЄС 

триєдино у формі простору свободи, безпеки та юстиції.  

Для розумінні мети та принципів співробітництва Європейського 

Союзу з Україною, необхідно детально зупинитися на формуванні та 

функціонуванні простору свободи, безпеки та юстиції (ПСБЮ) в межах 

Європейського Союзу. 

Формуванню ПСБЮ в Європейському Союзі сприяли певні 

передумови, які стали відправною точкою для виокремлення сфер «свободи», 

«безпеки» та «юстиції» і об’єднання їх в подальшому у поняття єдиного 

простору. 

Так, Ірінєєва В.І. вказує на діяльність європейських держав в рамках 

Ради Європи, зокрема прийняття Європейської конвенції про видачу 

правопорушників 1957 року та Європейської конвенції про взаємодопомогу в 

кримінальних справах 1959 року. Однак, як зазначає автор, стратегічно Рада 

Європи не ставила собі за мету наближення кримінальних та кримінально-

процесуальних законодавств держав-членів, а лише намагалася максимально 

уніфікувати способи та форми протидії злочинності [163]. 

Макаруха З.М. визначає точкою відліку у формуванні концепції 

«простору свободи» закріплення Римським договором про Європейське 

Економічне співтовариство 1957 р. принципу свободи руху людей. 

Інтенсифікація руху осіб сприяла паралельному збільшенню транскордонної 

злочинності та тероризму, що, у свою чергу, спонукало уряди держав-членів 
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Співтовариства до неформального співробітництва між службами безпеки та 

службами охорони правопорядку у формі створення спеціальних груп [147].  

Однією з перших таких груп у 1975 р. була створена міжурядова група 

TREVI (фр. Terrorisme, Radicalisme, Extremisme et Violence Internationale – 

«Міжнародні тероризм, радикалізм, екстремізм та насилля») у складі 

міністрів внутрішніх справ держав-членів. Пізніше ця структура стала 

частиною Європолу, який, по суті, і став наступником групи TREVI в 1992 

році [103, c. 131-134]. 

Початок формування простору свободи, безпеки та юстиції в ЄС у його 

сучасному розумінні було закладено Маастрихтським договором 1992 року, 

який набрав чинності 1 листопада 1993 року. Даним договором було власне 

утворено Європейський Союз, який охоплював у своїй діяльності основні 

сфери взаємодії його держав-членів, названі «опорами» (англ. pillars) 

Європейського Союзу: економічну інтеграцію на основі трьох Європейських 

Співтовариств (перша опора), спільну політику закордонних справ і безпеки 

(друга опора), а також співробітництво у сфері юстиції і внутрішніх справ 

(третя опора), яке в подальшому було назване судовим та поліцейським 

співробітництвом у кримінальних справах. Інакше кажучи, перша опора – 

соціально-економічна, друга – зовнішньополітична, третя – правоохоронна 

[362].  

Відмінність між опорами полягала у тому, що питання, які входили до 

першої опори, регулювались безпосередньо інститутами Європейського 

Союзу, яким держави-члени ЄС делегували такі повноваження. Рішення, 

прийняті інститутами ЄС в рамках першої опори, були обов’язковими для 

органів влади держав-членів, їх фізичних та юридичних осіб. В той же час 

питання, що входили до сфери другої та третьої опор регулювались на рівні 

міжурядової співпраці держав-членів за участі Ради ЄС. В Маастрихтському 

договорі було закріплено, що в межах третьої опори рішення є обов’язковими 

для держав-членів (які їх ухвалили), але вони не мають прямої дії і не 

підлягають юрисдикційному контролю з боку Суду ЄС. Обов’язковий 
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характер мали лише конвенції (ратифіковані урядами держав-членів). 

Позиція держав зводилась до того, що питання, зокрема, «третьої опори» 

зачіпають таку сферу суверенних прав держав, яку вони були неготові 

делегувати органам Європейського Союзу. 

Такого ж висновку дійшла Комарова Т.В. [171], яка зазначає, що 

особливістю створення Союзу за Маастрихтським договором було те, що 

держави-члени свідомо не надали ЄС міжнародної правосуб’єктності. Крім 

того, у рамках нових двох опор Союзу (другої та третьої) здійснення 

співпраці передбачалося не за рахунок передачі частини суверенних прав та 

не за допомогою наднаціональних (комунітарних) методів, які 

застосовувалися в рамках першої опори, а на основі класичного 

міждержавного співробітництва. Так, акти, прийняті в рамках першої опори, 

мали пряму дію та відрізнялися чіткістю приписів, а акти другої та третьої 

опор не мали таких характеристик, оскільки вони були переважно актами 

політичного характеру, а головне – не підпадали під юрисдикцію Суду 

Європейських співтовариств (окрім визначених випадків). Крім того, першу 

опору представляли наднаціональні інститути, а другу та третю – держави. 

Усі відмінності між характеристиками опор зводилися до більш суворого 

дотримання сутності суверенітету в рамках другої та третьої опор через їх 

прямий зв’язок із державним примусовим апаратом, який жодна з держав не 

бажали передавати зі свого відання до наднаціональних установ.  

В зв’язку з цим, відповідно до Маастрихтського договору 

співробітництво держав-членів у сфері юстиції і внутрішніх справ 

відбувалося виключно шляхом інформування та консультування з Радою для 

узгодження своїх дій (стаття К.3) [107]. Основними документами, що 

ухвалювались в рамках такої співпраці були спільні позиції (Common 

Positions), спільні дії (Joint actions) та конвенції (Conventions). До сфер 

співпраці згідно статті К.1 Договору належали: політика надання притулку; 

правила перетину зовнішніх кордонів держав-членів і здійснення 

відповідного контролю; імміграційна політика і політика щодо громадян 
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третіх країн; боротьба з наркотиками; боротьба з шахрайством в 

міжнародному масштабі; правове співробітництво в цивільних справах; 

співпраця в галузі кримінального права; митне співробітництво; співпраця 

поліцій з метою запобігання і боротьби з тероризмом, незаконними 

операціями з наркотиками. 

Суттєві зміни в рамках третьої опори відбулись із підписанням 

Амстердамського договору, який набрав чинності 1 травня 1999 року. По-

перше, Амстердамський договір переніс до першої опори частину 

повноважень, що належали до третьої опори (питання вільного пересування 

осіб: візи, імміграція, надання притулку, співпраця у цивільних справах, що 

мають транскордонні наслідки). В зв’язку з цим третю опору було 

перейменовано у поліцейське і судове співробітництво в кримінальних 

справах (Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters) [88, c. 6]. По-

друге, Шенгенські aquis було інкорпоровано у норми співтовариства та 

інструменти у межах третьої опори. Комунітаризація Шенгенських угод 

означала поширення на цю сферу юрисдикції Суду ЄС, а оскільки зазначені 

угоди регулювали, зокрема, питання в сфері співробітництва поліції та судів 

у кримінальних справах, то на останню поширювалася преюдиційна 

юрисдикція Суду ЄС [147].  

По-третє, Раду ЄС було наділено повноваженнями приймати рамкові 

рішення з метою зближення законів та підзаконних актів держав-членів. 

По-четверте, у преамбулу та постатейний текст Амстердамського 

договору було внесено положення про створення в рамках ЄС простору 

свободи, безпеки та юстиції. Таким чином, Амстердамський договір вперше 

на договірному рівні закріпив концепцію «простору свободи, безпеки та 

юстиції». Відповідно до ч. 4 ст. 2 Договору однією з цілей ЄС визначено 

«збереження і розвиток Союзу як простору свободи, безпеки та юстиції, в 

межах якого свобода руху осіб забезпечується разом з відповідними 

заходами щодо контролю на зовнішніх кордонах, надання притулку, 

імміграції, попередження злочинності та боротьба з нею» [105]. 
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Як зазначають Флетчер М. та Гілмор В. [51, c. 103], Амстердамський 

договір не відзначив початок ролі ЄС в співробітництві у кримінальних 

справах, а також не виробив абсолютно революційного підходу до вирішення 

питань міждержавного співробітництва. Проте, цілком поділяємо їх думку, 

що з укладанням Амстердамського договору відбувся відхід від традиційного 

підходу, заснованого на міжурядових конвенціях. Імпорт деяких 

наднаціональних елементів до третьої опори (яка значною мірою була 

міжурядовою) створив абсолютно унікальну і більш амбітну структуру 

управління для розробки політики. Перш за все, ЄС отримав більш ефективні 

правові документи, за допомогою яких можна було розвивати 

співробітництво між національними системами кримінального правосуддя. 

Кардинальні зміни у структуру Європейського Союзу вніс 

Лісабонський договір про функціонування ЄС 2009 року, фактично 

ліквідувавши структуру трьох опор (т.зв. «піларну» структуру ЄС). Підрозділ 

IV Договору отримує назву «Простір свободи, безпеки та юстиції». Стаття 3 

Договору встановлює, що Союз надає своїм громадянам простір свободи, 

безпеки та юстиції без внутрішніх кордонів, у якому забезпечено вільний рух 

осіб разом з належними заходами, пов’язаними із контролем на зовнішніх 

кордонах, притулком, імміграцією та попередженням і боротьбою зі 

злочинністю. Відповідно до ч. 3 ст. 67 Лісабонського договору забезпечення 

високого рівня безпеки передбачає заходи з запобігання та боротьби проти 

злочинності, расизму та ксенофобії та заходи з координування і співпраці 

органів поліції, правосуддя та інших компетентних органів, а також через 

взаємне визнання судових рішень у кримінальних справах та, в разі потреби, 

зближення норм кримінального права. 

Основним результатом скасування «піларної» структури ЄС стало 

запровадження у рамках простору свободи, безпеки та юстиції нових 

правових інструментів регулювання – регламентів і директив, а також 

розширення компетенції Ради ЄС, Європарламенту, Єврокомісії та Суду ЄС у 

питаннях свободи, безпеки та юстиції. Так, регламенти є обов’язковими до 
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виконання у всіх своїх елементах актами органів ЄС і мають пряме 

застосування в усіх державах-членах, а директиви – обов’язковими для 

держави, якій вони адресуються, з точки зору результату, на досягнення 

якого вони спрямовані.  

Прийняття регламентів та директив здійснюється спільно Радою ЄС та 

Європейським парламентом за «звичайною законодавчою процедурою», 

тобто шляхом голосування кваліфікованою більшістю, а не за принципом 

одностайності.  

Процедура одноголосного прийняття рішень залишається у окремих 

чутливих сферах, таких як певні аспекти зближення норм кримінального 

процесуального чи матеріального права, оперативного поліцейського 

співробітництва чи заснування Європейської прокуратури [147].  

Так, Лісабонський договір передбачає [106], що Європарламент та Рада 

ЄС за допомогою директив, ухвалених згідно зі звичайною законодавчою 

процедурою, можуть встановити мінімальні правила, наскільки це необхідно, 

для спрощення взаємного визнання вироків та судових рішень, а також 

сприяння поліцейському та судовому співробітництву в кримінальних 

справах транскордонного змісту. Такі правила враховують відмінності між 

правовими системами та традиціями держав-членів і охоплюють: взаємну 

прийнятність доказів у державах-членах, права осіб у кримінальному 

процесі, права жертв кримінального процесу, будь-які інші окремі аспекти 

кримінального процесу, які Рада заздалегідь визначила рішенням, прийнятим 

одностайно після отримання згоди Європейського Парламенту.  

Як зазначає Муравйов В.І. [212], Лісабонський договір 2009 року 

забезпечив нову правову основу для розвитку кримінальної юстиції в ЄС. 

Співпраця судів у кримінальних справах базується на взаємному визнанні 

вироків і судових рішень. Вона передбачає змістовне зближення 

законодавчих і нормативних актів держав-членів. Заходи, що вживаються у 

цій сфері, спрямовані на встановлення правил і процедур, які забезпечили б 

визнання у Союзі будь-яких форм вироків і судових рішень, запобігання та 
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вирішення конфліктів юрисдикцій між державами-членами, співпрацю між 

судовими й еквівалентними органами держав-членів щодо кримінального 

переслідування і виконання рішень. Задля гармонізації законодавства 

держав-членів інститути Союзу ухвалюють мінімальні правила, які 

стосуються взаємної допустимості доказів, прав осіб у кримінальному 

процесі, прав жертв злочинних діянь тощо. Держави-члени можуть 

встановлювати й вищий рівень захисту. 

Згідно з Установчими договорами ЄС має три особливі компетенції у 

галузі кримінального права [58]. Перш за все, це можливість встановлювати 

мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів та санкцій у 

сфері особливо тяжких злочинів транскордонного характеру – так званих 

«єврозлочинів» (Euro crimes). До таких злочинів належать: тероризм, 

торгівля людьми та сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконна 

торгівля наркотиками, незаконна торгівля зброєю, відмивання грошей, 

корупція, підробка платіжних засобів, комп’ютерні злочини та організована 

злочинність (стаття 83 (1) ДфЄС). По-друге, ЄС має компетенцію 

ухвалювати спільні мінімальні правила, що визначають кримінальні 

злочини та санкції у відповідній сфері, якщо вони необхідні для ефективної 

реалізації гармонізованих політик Союзу (стаття 83 (2) ДфЄС). До таких 

політик, зокрема, належать охорона довкілля, збереження рибних ресурсів, 

безпека дорожнього руху, регулювання фінансових послуг, захист даних і 

фінансових інтересів ЄС. І, зрештою, компетенція Союзу також 

поширюється на незаконну діяльність, що зачіпає фінансові інтереси Союзу 

(статті 85, 86, 310(6), 325 ДфЄС).  

Питання останньої компетенції викликає дискусії щодо інструментів, 

якими може послуговуватися Союз у їх реалізації. Зокрема, виникає 

питання, яким чином положення статті 325 ДфЄС корелюються зі статтею 

83 ДфЄС, тобто чи повинна обмежуватися компетенція за статтею 325 

ДфЄС (наднаціональне кримінальне право) директивами та мінімальними 

стандартами, передбаченими у статті 83 ДфЄС (гармонізація національного 
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кримінального права). Особливо це актуально у світлі того, що 

кримінально-правові заходи відповідно до статті 325 ДфЄС можуть, так 

само, як заходи, прийняті відповідно до статті 83 ДфЄС, зачіпати 

фундаментальні аспекти систем кримінальної юстиції держав-членів. Тому 

одним із варіантів, що пропонується дослідниками, є чітке розмежування 

правових інструментів: використання директив по статті 83 (гармонізація 

національного кримінального права) та регламентів по статті 325 

(наднаціональне кримінальне право) [4, с. 155].  

З метою реалізації положень Установчих договорів ЄС та з метою 

вироблення політичних настанов і практичних цілей для формування єдиного 

простору свободи, безпеки та юстиції Європейська Рада ухвалила низку 

багаторічних програм. 

Перша з них була ухвалена у місті Тампере (Фінляндія) у 1999 році та 

була спрямована на створення «простору свободи, безпеки та юстиції» [3]. 

Вона визначила цілі у наступних сферах: цивільне та кримінальне 

судочинство, імміграційне право, візовий режим, порядок надання притулку, 

а також співробітництво органів поліції та митних органів. Програма 

Тампере була ухвалена строком на п’ять років. Її реалізація завершилася у 

2004 році, заклавши основи для взаємного визнання державами – членами ЄС 

судових рішень у кримінальних та цивільних справах, а також сприяла 

встановленню спільних мінімальних стандартів захисту прав особи [8]. 

Наступною у 2004 році строком на п’ять років (2005 – 2010 рр.) була 

ухвалена Гаазька програма [99], метою якої було визначено перетворення ЄС 

на простір свободи, безпеки та юстиції, поглиблення співробітництва держав-

членів у сфері імміграції, надання притулку та попередження тероризму.  

У травні 2009 року задля пришвидшення розвитку простору 

кримінальної юстиції ЄС Європейський Парламент ухвалив Рекомендацію 

«Розвиток простору кримінальної юстиції ЄС», у якій рекомендував Раді 

прийняти ряд документів, що стосувалися, зокрема, прав учасників 

кримінального процесу, захисту свідків і жертв злочинів, а також містили 
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мінімальні стандарти ув’язнення та утримання під вартою. Окремо в 

документі обумовлені питання співробітництва ЄС та громадянського 

суспільства щодо протидії організованій злочинності та повернення 

незаконно отриманих коштів, їх використання у суспільно корисних цілях 

[60].  

11 грудня 2009 року було ухвалено Стокгольмську програму «Відкрита 

і безпечна Європа на службі та захисті громадян» [101], яка передбачала 

низку заходів, спрямованих на подолання існуючих і майбутніх проблем у 

світлі розбудови простору свободи, безпеки та юстиції протягом 2010-

2014 рр.  

У сфері кримінального правосуддя Стокгольмська програма визначала 

такі завдання: захист громадянських та основоположних прав, що, перш за 

все, полягає у захисті прав підозрюваних та обвинувачених осіб під час 

кримінальних проваджень; гарантування права на приватне життя особи в 

сучасному інформаційному суспільстві та поліпшення існуючих інструментів 

захисту персональних даних; побудова «Європи права та правосуддя» через 

посилення взаємної співпраці в рамках правових систем держав-членів 

шляхом запровадження мінімальних прав, необхідних для реалізації 

принципу взаємного визнання та мінімальних норм щодо визначення 

кримінальних правопорушень та відповідальності; запровадження стратегії 

внутрішньої безпеки, спрямованої на поглиблення співробітництва у сфері 

правоохоронної діяльності, митного контролю, подолання наслідків 

стихійних лих, а також налагодження судового співробітництва в цивільних і 

кримінальних справах у рамках реалізації концепції «Європи, яка захищає»; 

формування «Доступу до Європи у глобалізованому світі», що включає в 

себе управління зовнішніми кордонами та візову політику; побудову 

«Європи відповідальності, солідарності та партнерства у питаннях міграції та 

притулку», що передбачає консолідацію зусиль ЄС із розробки та виконання 

Глобального підходу до міграції, у тому числі нелегальної, а також 

вироблення єдиного підходу в рамках всіх держав-членів щодо політики 
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надання притулку; визначення «Ролі Європи у глобалізованому світі – 

зовнішній вимір» у питаннях співробітництва з міжнародними організаціями 

та третіми країнами, зокрема щодо поширення європейських та міжнародних 

стандартів. 

Як зазначає Ірінєєва В.І., заходи, передбачені Стокгольмською 

програмою inter alia націлені на вдосконалення інституційної системи 

кримінальної юстиції, до якої сьогодні входить ціла низка органів у рамках 

інституційної структури ЄС, зокрема: Європейська судова мережа, 

Європейське бюро боротьби з шахрайством, Євроюст, Європол. Кожен із 

зазначених органів займає окреме місце у системі кримінальної юстиції ЄС 

та відіграє свою особливу роль у її архітектоніці [163]. 

У квітні 2010 року Європейська Комісія ухвалила амбітний План дій із 

реалізації Стокгольмської програми (План Європейської Комісії щодо 

забезпечення свободи, безпеки та юстиції для громадян Європи) [44], у якому 

були закріплені пріоритети ЄС у цій сфері на період 2010–2014 рр. 

Відповідно до Плану європейський простір свободи, безпеки та юстиції має 

стати простором, в якому всі люди, в тому числі громадяни третіх країн, 

можуть ефективно реалізувати свої фундаментальні права, закріплені у 

Хартії основних прав Європейського Союзу [21]. Мета цього Плану полягає у 

досягненні такого ідеального рівня пріоритету основних прав Хартії, як на 

європейському, так і на глобальному рівні, який гарантуватиме громадянам 

отримання переваг від прогресу, досягнутого у сфері свободи, безпеки та 

юстиції. 

Незважаючи на конвенційне та програмне закріплення простору 

свободи, безпеки та юстиції, жоден із розглянутих нами договорів, що 

лежить в основі діяльності Європейського Союзу, так само як і програмні 

документи у сфері СБЮ, не розкривають у повній мірі зміст ПСБЮ, а також 

його складових елементів – «свободи», «безпеки» та «юстиції». У зв’язку з 

цим поняття «простору свободи, безпеки та юстиції» і його елементів стало 

предметом наукових досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. 
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На думку Флетчера М. та Гілмора В. [51], дуже важливим є заповнення 

теоретичних прогалин щодо розвитку ЄС в сфері свободи, безпеки та 

юстиції. Нейл Волкер, який досліджував сферу свободи, безпеки та юстиції 

ЄС, зауважив [109], що кожен, хто робитиме спробу визначити ПСБЮ як 

правову категорію, зіштовхнеться з низкою базових проблем, основною з 

яких є визначення критеріїв об’єднання складових ПСБЮ в єдину правову 

площину. 

Правові засади функціонування простору свободи, безпеки та юстиції 

Європейського Союзу досліджено у статті Муравйова В.І., в якій автор 

слушно зазначає, що, хоча всі компоненти простору взаємопов’язані, кожен 

із них має свої цілі і зміст. Свобода означає свободу руху, підсилену 

гарантуванням прав людини. Безпека передбачає безпечні умови життя, а 

юстиція має гарантувати полегшення доступу до правосуддя [212]. 

Концепція «свободи», закріплена у Плані дій Ради і Комісії щодо 

кращої імплементації положень Амстердамського договору стосовно 

свободи, безпеки та юстиції 1998 року [1], передбачає, що свобода – це 

можливість жити в законослухняному середовищі в усвідомленні того, що 

органи державної влади використовують все, що в їх особистих та 

колективних повноваженнях (на національному рівні, на рівні Союзу і за 

його межами), для боротьби і стримування тих, хто намагається 

заперечувати або зловживати цією свободою. Свобода також повинна бути 

доповнена повним спектром основних прав людини, включаючи захист від 

будь-яких форм дискримінації. Крім того, свобода включає повагу до 

приватного життя і, зокрема, захист персональних даних. При чому, при 

захисті персональних даних в умовах розвитку співпраці поліцій та судів у 

кримінальних справах, повинен забезпечуватися правильний баланс між 

громадською безпекою і захистом приватного життя громадян. Відповідно 

елемент «свободи» дуже тісно пов'язаний з елементом «безпеки». 

Кажоровська-Аєрленд А. пояснює взаємопов’язаність «свободи» і 

«безпеки» тим, що перша включає в себе свободу від усіх загроз, що 
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походять від організованої злочинності. На її думку, можна стверджувати, що 

термін «свобода» імпліцитно включає в себе всі свободи, які були надані 

громадянам ЄС. Наприклад, свободу працювати в приймаючій державі-члені, 

свободу надання та отримання послуг, свободу заснування бізнесу в іншій 

державі-члені [80]. 

Комплексною роботою із дослідження простору свободи, безпеки та 

юстиції є докторська дисертація Макарухи З.М. «Правові засади діяльності 

Європейського Союзу у сфері забезпечення простору свободи, безпеки та 

юстиції» [199], в якій системно досліджуються правові основи, механізми та 

процедури, що діють у сфері правового регулювання взаємодії ЄС, його 

інституцій, держав-членів, третіх держав (у тому числі України) та 

міжнародних організацій щодо забезпечення ПСБЮ в рамках ЄС.  

Під «свободою» автор розуміє відсутність контролю осіб на внутрішніх 

кордонах та формування спільної політики притулку, імміграції та контролю 

на зовнішніх кордонах на основі солідарності держав-членів та 

справедливого ставлення до громадян третіх країн. Іншими словами, 

«свобода» – як складова руху осіб, підсилена гарантуванням прав людини. 

Поняття «безпека», як одна з категорій ПСБЮ, означає, що європейський 

простір свободи має стати безпечним та надійним для громадян. Це поняття 

охоплює запобігання та боротьбу зі злочинністю, расизмом та ксенофобією, а 

також заходи з координування та співпраці органів поліції, правосуддя та 

інших компетентних органів. Третя складова – «юстиція» – передбачає 

розвиток співпраці судів у цивільних справах, що мають транскордонні 

наслідки, судову співпрацю у кримінальних справах, функціонування 

Євроюсту та можливість створення Європейської прокуратури при Євроюсті.  

Таким чином, робить висновок автор, ПСБЮ є самостійною політикою 

ЄС (хоч і тісно пов’язаною з іншими політиками ЄС, зокрема зовнішньою 

політикою та внутрішнім ринком), яка охоплює три взаємозалежні у своєму 

розвитку складові («свобода», «безпека» та «юстиція»), кожна з яких створює 

окрему підсистему, будучи наділеною, окрім загальнополітичних ознак, 
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індивідуальними особливостями історико-правового та інституційного 

розвитку. 

Ірінєєва В.І. стверджує: «слід погодитись із тезою, висловленою 

Макарухою З., що ПСБЮ, на відміну від внутрішнього ринку ЄС, є поняттям 

радше «збірним», ніж «інтегративним». Разом з тим, хотіли б вступити у 

наукову полеміку щодо іншої її тези про те, що у понятті ПСБЮ відсутня 

внутрішня єдність складових та чітко визначених цілей реалізації спільного 

проекту. На нашу думку, у цьому тріумвіраті саме юстиція виступає 

сполучною ланкою між свободою та безпекою, оскільки є важливим засобом 

забезпечення існування цих двох категорій у взаємодії системи струмувань та 

противаг – від того наскільки ефективними є механізми забезпечення безпеки 

через використання механізмів кримінальної та цивільної юстиції, залежать 

можливість реалізації громадянами ЄС тих свобод і прав, які гарантуються 

Хартією основоположних прав.». 

У різних перекладах установчих договорів українською на позначення 

терміну «justice» використовуються терміни «справедливість», «правосуддя», 

«юстиція». Ми будемо послуговуватися терміном «юстиція» як більш 

широким для всіх можливих значень. 

На нашу думку, з тезою щодо центральної ролі юстиції можна 

погодитись лише частково, оскільки забезпечення безпеки громадян 

(громадян ЄС та громадян третіх країн) здійснюється, в першу чергу, 

національними засобами кожної держави-члена, тобто її правоохоронною і 

судовою системою. В той же час «юстиція» в рамках ПСБЮ – це 

співробітництво, яке, в силу причин, про які мова йтиме далі, не завжди є 

ефективним. 

Європейський Союз є політичною організацією з наднаціональним 

характером правотворчих органів. Обсяг наділення цих органів 

компетенцією по прийняттю рішень, обов’язкових для держав-членів, є 

елементом політичного компромісу. На сьогодні компроміс є таким, що 

сфера «свободи» як елемент простору досягла найбільшого прогресу, що 
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проявляється у відсутності внутрішніх кордонів ЄС. Згідно рішення Суду ЄС 

у справі «С-413/99 Баумбаст» [7], право на вільне пересування є 

безпосередньо застосовним і не вимагає прийняття будь-яких правових актів 

національними органами чи органами ЄС. В той же час, у таких сферах, як 

«безпека» та «юстиція» більшість питань регулюються директивами та 

рамковими рішеннями, а отже, залежать від порядку їх імплементації. 

Питання ж гармонізації законодавств держав-членів у питаннях судового та 

поліцейського співробітництва потребують одностайності усіх держав. 

Ми вважаємо, що на даному етапі об’єднання свободи, безпеки та 

юстиції у рамки простору служить для зручності нормативного регулювання. 

По-перше, свобода, безпека та юстиція мають один предмет правового 

регулювання – це відносини, пов’язані з охороною особистих або т.зв. 

громадянських прав і свобод людини, які умовно можна розділити на дві 

категорії – право на особисту безпеку (право на життя, право на повагу до 

гідності, право на свободу та особисту недоторканність, свобода від 

примусових свідчень, свобода від примусової праці) та право на приватність 

життя (право на недоторканність житла, право на таємницю листування та 

телефонних розмов, право на недоторканність особистого і сімейного життя, 

право на конфіденційність інформації щодо себе, право на свободу 

пересування та право приватної власності). Як вірно вказує З.М. Макаруха 

[147], на перший погляд, забезпечення «свободи» у рамках ПСБЮ 

перекликається із забезпеченням свободи руху осіб у рамках внутрішнього 

ринку ЄС. Проте забезпечення «свободи» у рамках ПСБЮ передбачає значно 

ширший перелік заходів, як у межах ЄС, так і за його межами, метою яких є 

встановлення безпеки свободи громадян ЄС. 

По-друге, за своєю юридичною природою норми, що регламентують 

ПСБЮ, є нормами адміністративного права, оскільки їх функціональне 

призначення – регулювання діяльності судів та публічних адміністрацій в 

частині здійснення (адміністрування) правоохоронних функцій. В межах 
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«свободи» інститути притулку та імміграції функціонально передбачають 

питання обліку, що є адміністративною функцією переважно органів поліції. 

По-третє, якщо ми подивимось на текст Розділу V ДфЄС, то побачимо, 

що його норми в своїй більшості містять словосполучення «Союз 

забезпечує…», «Союз докладає зусиль…», «Союз полегшує…», «Союз 

розробляє політику…», «Союз розвиває політику…», та передбачає 

повноваження Ради ЄС та Європарламенту у прийнятті регламентів і 

директив. Тобто ці норми охоплюють порядок та обсяг нормотворчої 

діяльності інститутів ЄС в чітко визначеній сфері. 

Отже, простір свободи, безпеки та юстиції Європейського Союзу на 

сьогодні це певна юридична конструкція, створена для об’єднання норм та 

принципів, що мають спільний предмет та єдине функціональне призначення, 

так як поняття «простору» у його юридичному сенсі найбільше підходить 

лише до поняття «свободи». 

Розглядаючи еволюцію простору свободи, безпеки та юстиції в 

Європейському Союзі, не можемо оминути проблему обсягу тих суверенних 

прав і повноважень в сфері судового та поліцейського співробітництва у 

кримінальних справах, які держави погодились передати до компетенції 

інститутів Євросоюзу. 

Відповідно до Лісабонського договору, Єврокомісія стає основним 

суб’єктом законодавчої ініціативи у сфері судового та поліцейського 

співробітництва у кримінальних справах, але за державами-членами 

залишається право прямо впливати на процес прийняття рішень шляхом 

ініціювання четвертю держав-членів ухвалення тих чи інших правових актів 

(стаття 76 ДфЄС). Разом з тим, у питаннях судового співробітництва в 

кримінальних справах та поліцейського співробітництва, якщо член Ради 

вважає, що проект директиви, як зазначено в частині 2 статті 76 ДфЄС, може 

вплинути на основні аспекти системи кримінального судочинства його 

держави, він може вимагати передати проект директиви на розгляд 

Європейської Ради. У такому разі звичайна законодавча процедура 
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призупиняється. Згідно статті 84 ДфєС Європейський парламент та Рада, 

діючи згідно зі звичайною законодавчою процедурою, можуть 

встановлювати заходи, що забезпечують сприяння та підтримку дій держав-

членів у сфері запобігання злочинності, за винятком будь-якої гармонізації 

законів та підзаконних актів держав-членів. 

Таким чином, як ми бачимо, держави-члени ЄС неохоче йдуть на 

уніфікацію норм кримінального права та процесу, що, на нашу думку, значно 

ускладнює боротьбу із транскордонною злочинністю, яка користується такою 

неузгодженістю між державами. 

Перші спроби вирішення питань уніфікації норм кримінального права 

та процесу були здійснені ще в 1997 році у сфері протидії шахрайству з 

фінансами ЄС. За ініціативою Європейського Парламенту та Комісії була 

створена дослідницька група із восьми експертів держав-членів у сфері 

права, які у 1997 році опублікували своє дослідження «Corpus Juris: 

запровадження карних положень з метою захисту фінансових інтересів 

Європейського Союзу» [30]. 

У своїх висновках [96] щодо можливості запровадження єдиних правил 

та принципів, які б діяли на території всіх держав-членів у справах щодо 

злочинів проти фінансових інтересів ЄС, дослідники вказали на наступні 

проблеми. По-перше, органи кримінальної юстиції кожної держави-члена 

мають повноваження лише у своїх власних юрисдикціях, що означає 

можливість притягнення до відповідальності лише за ті злочини, які були 

вчинені на території їхньої держави. В той же час, значна кількість злочинів 

мають транскордонний характер. Правоохоронні органи діють відповідно до 

значної кількості процесуальних документів і розрізнених порядків у такий 

спосіб, що займає багато часу, в той час як шахраї можуть діяти оперативно у 

реальному часі, використовуючи свої міжнародні мережі контактів. По-

друге, дослідницька група виявила суттєві розходження у національних 

правових системах, починаючи від визначення злочинів, і до встановлення 

міри покарань за їх вчинення. Експерти відзначили, що законодавство 
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держав-членів Європейського Союзу занадто ускладнене та неефективне у 

протидії злочинам, спрямованим проти бюджету ЄС, і не враховує того 

факту, що такі злочини не обов’язково вчиняються на території держав-

членів, адже шахраї можуть знаходитися за межами території ЄС, але 

посягати на кошти Союзу. 

Говорячи про питання застосування норм кримінального процесу, 

проблемними залишаються істотні відмінності у відповідних процедурах в 

різних державах-членах ЄС: складність формальних вимог внутрішнього 

законодавства при розслідуванні справ, наприклад, щодо прийняття та 

допустимості доказів, їхнє різне тлумачення; невиправдана складність 

процедур виконання європейських ордерів; труднощі вибору між 

застосуванням кількох нормативно-правових актів, що регулюють питання 

судової співпраці. Спільною проблемою в багатьох справах (наприклад, про 

транскордонне шахрайство) є затримка виконання запитів про судове 

співробітництво. Часто мова йде про значну кількість документальних 

свідчень, що призводить до дефіциту часу та необхідності залучення значної 

кількості персоналу, видання та виконання розпоряджень судових органів, 

які повинні відволікатись від інших нагальних завдань [76, c. 10-24]. 

Вказані проблеми держави намагаються вирішувати інституційним 

шляхом – через діяльність Євроюсту, Європолу, а також механізм спільних 

слідчих груп. Діяльності цих органів ми приділимо більшу увагу у третьому 

Розділі дисертаційної роботи. Зараз звернемо увагу на той факт, що ні 

Європол, ні Євроюст не наділені повноваженнями органу слідства – тобто не 

можуть проводити слідчі дії (допити, обшуки, огляди, вилучення документів 

та речей, що мають значення для справи тощо) і видавати обов’язкові для 

інших органів, фізичних чи юридичних осіб акти процесуального характеру.  

Спільні слідчі групи (ССГ), що утворюються на підставі статті 13 

Конвенції ЄС про взаємну правову допомогу у кримінальних справах між 

державами-членами ЄС від 29 травня 2000 року [29], статті 20 Другого 

додаткового протоколу до Конвенції [31, c. 1-8] та Рамкового рішення Ради 
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про спільні слідчі групи від 13 червня 2002 року [37, P. 0001-0020], 

складаються із представників правоохоронних органів двох або декількох 

держав-членів ЄС. При цьому ССГ знову ж таки стикають із проблемами 

процесуального характеру – проблемою допустимості доказів та проблемою 

розкриття інформації, тому для співпраці представників різних 

правоохоронних систем необхідним є укладання попередніх угод про вимоги 

до здійснення конкретних слідчих дій, оскільки важливою є чітка взаємодія з 

процедурних питань. Наприклад, держави можуть мати різне законодавство 

щодо допустимості прослуховування телефонних розмов або використання 

матеріалів, отриманих у результаті обшуку [56]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що гармонізація норм 

кримінального права та кримінального процесу держав-членів 

Європейського Союзу, принаймні в частині тяжких та особливо тяжких 

злочинів транскордонного характеру, є необхідним кроком у боротьбі з 

транскордонною злочинністю, про що неодноразово наголошувала Комісія 

Євросоюзу [104]. 

В той же час, відсутність бажання щодо гармонізації законодавства 

держав-членів у питаннях співробітництва судових та поліцейських органів у 

кримінальних справах Євросоюз на даному етапі намагається компенсувати 

практикою Суду ЄС. 

Відповідно до Лісабонського договору будь-який національний суд або 

трибунал може звернутися до Суду ЄС за преюдиційним висновком. 

Перехідні положення ДфЄС передбачали, що повна юрисдикція Суду ЄС 

застосовуватиметься через п’ять років після набуття чинності Лісабонським 

договором. На початок 2016 року Судом ЄС було ухвалено 13 преюдиційних 

рішень у сфері поліцейського і судового співробітництва у кримінальних 

справах, які стосувалися тлумачення положень директив у цій сфері [114].  

Хоча згідно статті 276 ДфЄС Суд ЄС, здійснюючи компетенцію щодо 

положень у сфері судового співробітництва у кримінальних справах та 

поліцейського співробітництва, не має юрисдикції контролювати чинність та 
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пропорційність операцій поліції чи інших правоохоронних органів держави-

члена чи виконання обов’язків держави-члена стосовно підтримання 

правопорядку та забезпечення внутрішньої безпеки, він неодноразово у своїх 

рішеннях [77] наголошував на тому, що на відносини між державами-

членами і інститутами Співтовариства поширюється взаємний обов’язок 

добросовісної співпраці. 

Так, у справі за преюдиційним зверненням італійського суду 

«Кримінальне провадження проти Марії Пупіно» [78] Суд ЄС зазначив, що 

«Союзу було б важко ефективно виконувати свої завдання, якщо б принцип 

лояльного співробітництва (loyal cooperation) ... не був також обов’язковим у 

сфері поліцейського і судового співробітництва в кримінальних справах 

відповідно до розділу VI Договору про Європейський Союз, яке, крім того, 

повністю засноване на співробітництві між державами-членами та 

інститутами» (ЄС – авт.). Це рішення змінило звичне уявлення про дію 

принципу верховенства права ЄС з питань, що відносяться до третьої опори. 

Суд сформулював його у цій справі як вимогу тлумачення національного 

законодавства відповідно до цілей, на досягнення яких спрямовані норми 

європейських законодавчих актів. Подальше підтвердження цього принципу 

було здійснено по справі «Сісон проти Ради» [75], у рішенні щодо якої Суд 

зазначив, що принцип добросовісної співпраці (good faith cooperation) є 

принципом загального застосування і розповсюджується на сферу 

поліцейської і судової співпраці з кримінальних справ, яка ґрунтується 

винятково на співпраці між державами-членами та інститутами [163] (ЄС – 

авт.). 

В той же час, у справі Марії Пупіно було встановлено два можливих 

випадки виключення з правила щодо тлумачення національного 

законодавства відповідно до цілей, на досягнення яких спрямовані норми 

європейських законодавчих актів. А саме – національний суд залишається 

пов’язаним загальними принципами права, зокрема правової визначеності і 

заборони зворотної сили закону; зобов’язання з тлумачення відповідно до 
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європейського права не може примусити до contra legem (незаконного, проте 

справедливого – авт.) тлумачення національного законодавства з метою 

реалізації положень Рамкового рішення. [196, c. 72]. 

Зобов’язання забезпечити виконання вимог законодавства ЄС у тому 

числі й засобами кримінального права було вперше визнане у рішенні Суду 

ЄС у так званій «Грецькій кукурудзяній справі» [25]. 

Суд ЄС дійшов висновку, що вибір покарання залишається в межах 

розсуду держав-членів, але вони повинні забезпечувати, зокрема, щоб 

порушення законодавства Співтовариства були караними відповідно до умов, 

як процедурних, так і істотних (матеріально-правових), які аналогічні тим, 

що застосовуються при порушенні національного законодавства 

аналогічного характеру, і що, в будь-якому випадку, покарання має бути 

ефективним, пропорційним і таким, що викликає стримуючий вплив. Крім 

того, національні органи влади повинні діяти в зв'язку з порушеннями 

законодавства Співтовариства з тією ж старанністю, яку вони показують при 

порушенні відповідних національних законів [227]. 

Складність розподілу компетенції між опорами у контексті 

кримінальних справ також підтверджується у справі Суду ЄС [9] щодо 

впровадження Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/35/ЄС від 

7 вересня 2005 року про забруднення суднами та введення штрафних санкцій 

за порушення [48]. Греція, Кіпр і Мальта виступали проти жорстких 

кримінальних санкцій по відношенню до суден, які є джерелами 

забруднення. І якщо в рамках першої опори рішення про впровадження 

санкцій можна було б ухвалити, навіть за відсутності їх підтримки, то в 

рамках третьої опори вони могли застосувати право вето. Питання виникло 

не лише щодо наявності компетенції Співтовариства ухвалювати 

законодавство у кримінальних справах, але й щодо необхідності самого 

кримінального законодавства для захисту цілей Співтовариства, чи 

можливості інших форм втручання.  
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Суд ЄС виніс рішення про те, що застосування ефективного, 

адекватного та стримуючого кримінального покарання компетентними 

національними органами має важливе значення для боротьби з серйозною 

екологічною злочинністю як в цілому, так і в транспортному секторі, зокрема 

морському. Суд підкреслив, що захист навколишнього середовища є однією з 

головних цілей Співтовариства в рамках Договору про заснування 

Європейського Союзу, статті 174-176 якого (на сьогодні – статті 103-191 

ДфЄС) визначають межі здійснення Співтовариством екологічної політики. 

Суд підтвердив, що ЄС може вимагати від держави-члена ввести такі 

міри покарання, які забезпечать ефективність дотримання правил безпеки на 

морі, незважаючи на те, що, як правило, ні кримінальні, ні кримінально-

процесуальні норми не підпадають під компетенцію Співтовариства. Таким 

чином, Суд ЄС визнав, що Співтовариство має свою власну законодавчу 

компетенцію в рамках спільної транспортної політики для вжиття заходів 

кримінального права з метою досягнення цілей Директиви 2005/35/ЄС 

(змінена Директивою 2009/123/ЄС) [90, с. 211].  

Як зазначає Пашковський М.І. [251, с. 659], існує думка, що розглянуте 

вище рішення Суду ЄС не слід розуміти як поширення компетенції ЄС на 

всю в цілому сферу кримінального права. Про це, зокрема, свідчить рішення 

Суду ЄС у справі Аттіли Вагнаї. Суд ЄС постановив, що кримінальне право 

Угорщини не входить до сфери права ЄС, а конкретний випадок з угорським 

політиком жодним чином не пов'язаний ні з однією із ситуацій, 

врегульованих положеннями Договорів [42].  

У рішенні від 23 жовтня 2007 р. у справі 3-440/05 «Комісія проти Ради 

ЄС» про забруднення з торговельних суден [24] Суд ЄС ще раз підтвердив, 

що, як правило, ані матеріальне, ані процесуальне кримінальне право не 

перебувають у межах компетенції Співтовариства, однак визнав той факт, що 

в тих випадках, коли застосування ефективних, пропорційних і стримуючих 

кримінальних покарань компетентною національною владою спрямовано на 

протидію екологічним злочинам, законодавчий орган Співтовариства може 
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вимагати, щоб держави-члени ввели покарання, які гарантували б 

ефективність установлюваних у цій сфері правил. Разом з тим, Суд 

категорично заявив, що визначення виду й розміру кримінального покарання 

перебуває поза межами сфери компетенції Співтовариства [251, c. 660].  

Говорячи про правові засади співробітництва держав-членів 

Європейського Союзу в рамках простору свободи, безпеки та юстиції, 

необхідно вказати на такі засадничі принципи як принцип взаємного 

визнання, принцип субсидіарності, принцип пропорційності та принцип 

лояльного (добросовісного) співробітництва, про який мова йшла вище у 

справі Марії Пупіно та справі «Сісон проти Ради». Тому зупинимось більш 

детально на принципах, які ще не були нами розкриті у цьому підрозділі. 

Принцип взаємного визнання закріплено у Розділі V «Простір свободи, 

безпеки та юстиції» ДфЄС [106]. Так, у статті 67 зазначено, що «Союз 

полегшує доступ до юстиції, зокрема за допомогою принципу взаємного 

визнання судових та позасудових рішень у цивільних справах». 

Як зазначає Міцілегас В., принцип взаємного визнання створює 

екстериторіальність у безмежній сфері свободи, безпеки та юстиції, коли 

рішення держави-члена може бути забезпечено за межами її територіальних 

кордонів. Кращим прикладом взаємного визнання є система, запроваджена 

Рамковим рішенням про Європейський ордер на арешт [82]. Особливості 

застосування Європейського ордеру на арешт будуть розкриті нами у Розділі 

ІІІ дисертаційної роботи. 

Після прийняття Лісабонського договору постало питання сумісності 

принципу взаємного визнання з положеннями Хартії основних прав Союзу, 

порушене у справі «Ciprian Vasile Radu» [22]. У цій справі перед Судом було 

поставлено питання, чи може національний суд відмовити у взаємному 

визнанні на підставі порушення фундаментальних прав. В даному випадку, 

Суд відповів негативно, оскільки дійшов висновку, що дотримання статей 47 

і 48 Хартії не вимагає, щоб судовий орган держави-члена відмовлявся від 

виконання європейського ордера на арешт, виданий з метою проведення 
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кримінального переслідування, на тій підставі, що запитувана особа не була 

заслухала у суді до видачі цього ордера. 

Аналізуючи взаємне визнання, Дж. Банах-Гутьєррез [73, c. 162] 

звернула особливу увагу на гібридний характер прийнятих рамкових рішень 

в рамках ЄС (йдеться про Рішення Ради 2008/909/ЮВС). Мова йде про 

поєднання елементів права ЄС і міждержавного співробітництва. Навіть 

якщо принцип взаємного визнання передбачає, що наднаціональна 

інтеграція повинна передбачати вільне «пересування» судових рішень, 

застосування цього принципу у сфері співробітництва у кримінальних 

справах не повинно мати абсолютного характеру. На її думку, процедура 

прямого визнання та виконання рішення іноземного суду (тобто 

екзекватура) повинна застосовуватися в тих ситуаціях, коли не було 

накладено жодних санкцій або заходів, невідомих у державі виконання 

рішення. Таким чином, в якості елемента права ЄС тут слугує «принцип 

взаємного визнання», а елементом міждержавного співробітництва виступає 

«процедура екзекватури». Вона, на прикладі польської справи «Jakub T.», 

зазначає, що норми Рамкового Рішення Ради 2008/909/ЮВС стосуються 

саме адаптації вироку в тих випадках, коли він є несумісним з законом 

держави виконання вироку. 

У ст. 83 ДфЄС Європейському Парламенту та Раді дозволено 

«встановлювати мінімальні правила щодо визначення кримінальних 

злочинів та санкцій у сфері особливо тяжких злочинів транскордонного 

характеру, що випливає з природи або наслідків таких злочинів або з 

особливої необхідності спільно боротися проти них» [106]. Така позиція 

зумовлена, перш за все, принципом субсидіарності, який полягає в тому, що 

у всіх випадках, коли досягнення цілей, які стоять перед Союзом, 

неможливе зусиллями лише окремих держав-членів, коли необхідно 

об’єднати дії всіх членів Союзу, то вирішення проблеми і реалізація дій стає 

справою самого Союзу [202, с. 80]. Тому сфера кримінальної юстиції ЄС 
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має поширюватися лише на ті злочини, які є особливо тяжкими, і щодо яких 

дії ЄС є виправданими [45, с. 12]. 

Принцип субсидіарності передбачає, що гармонізація на рівні ЄС 

відповідно до статті 82 (2) ДфЄС має обмежуватися транскордонними 

справами. Принцип субсидіарності диктує презумпцію на користь дій 

держави-члена, яка може бути спростована лише, якщо доведено, що це 

питання включає в себе чітко виражений транскордонний елемент. Якщо 

проблема має локальний характер або лише опосередковано зачіпає 

інтереси більш ніж однієї держави-члена ЄС, то принцип субсидіарності не 

застосовується [84]. 

Відповідно до принципу пропорційності, згідно статті 5 (4) ДфЄС, 

«зміст і форма дій Союзу не повинні перевищувати те, що необхідно для 

досягнення цілей Договорів». Принцип пропорційності означає що вжиті 

заходи повинні бути відповідними і необхідними для того, щоб досягти 

мети. Іншими словами, все, що виходить за рамки досягнення мети – не 

відповідає цьому принципу. Таким чином, застосування кримінального 

права для вирішення ситуацій, які можна було б ефективно вирішити 

іншими засобами (наприклад, засобами цивільного або адміністративного 

права) не є необхідним, і відповідно вважатиметься порушенням принципу 

пропорційності. У цьому розумінні принцип пропорційності виступає як 

один з принципів кримінального права (принцип ultima ratio) [83, с. 53-54]. 

Таким чином, підводячи підсумок, слід зазначити, що простір 

свободи, безпеки та юстиції пройшов у Європейському Союзі еволюційний 

розвиток, починаючи від Маастрихтського договору 1992 року, і 

закінчуючи на сьогодні Лісабонським договором 2009 року, який ліквідував 

структуру трьох опор ЄС, запровадив у рамках ПСБЮ нові правові 

інструменти регулювання – регламенти та директиви, а також розширив 

повноваження інститутів ЄС у питаннях свободи, безпеки та юстиції. 

Європейський Союз проводить значну роботу у напрямку створення ПСБЮ, 

налагодження співпраці у кримінальних справах в рамках самого 
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Європейською Союзу, що знайшло вираження у прийнятті Тамперської 

програми 1999 року, Стокгольмської програми 2009 року, Плану дій з 

реалізації Стокгольмської програми 2010 року, створенні Європолу, 

Євроюсту, намірі створити Європейську прокуратуру, намаганнях 

уніфікувати норми кримінального права і процесу держав-членів ЄС. 

 

1.2. Поняття, цілі та основні принципи співробітництва України та ЄС 

у кримінальних справах 

 

Співробітництво України та Європейського Союзу у кримінальних 

справах набуває сьогодні особливої актуальності у світлі укладеної Угоди 

про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами 2014 року [370] (Угода про асоціацію). 

Угода про асоціацію, зокрема її тимчасове застосування, Порядок 

денний асоціації Україна-ЄС [243], прийнятий на виконання Угоди, План дій 

Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки 2007 року [234], План дій 

щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України 2010 

року [235] є основними документами, що визначають на сьогодні напрями та 

форми співробітництва України і Європейського Союзу, і виступають в такій 

якості «дорожньою картою» для впровадження реформ в Україні, 

спрямованих на побудову демократичної, правової та соціально 

відповідальної держави. 

Говорячи про Угоду про асоціацію в цілому, слід звернути увагу на її 

юридичну природу, так як розуміння юридичної природи Угоди в значній 

мірі визначає підхід її сторін до імплементації положень щодо 

співробітництва в кримінальних справах у сфері свободи, безпеки і юстиції, 

які входять до предмету нашого дисертаційного дослідження. 

Враховуючи той факт, що «угода про асоціацію» – це поняття права 

Європейського Союзу, а не українського права, особливості таких угод 

визначаються, перш за все, практикою їх використання у зовнішніх 
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відносинах Євросоюзу. Установчі документи об’єднання не передбачають 

інституту «асоційованого членства», натомість вони передбачають 

можливість укладення спеціальних угод про асоціацію з третіми країнами та 

міжнародними організаціями. У цьому разі йдеться про асоційоване 

партнерство, що здійснюється через спеціально створені органи (ради, 

комітети асоціації) і полягає в запровадженні співробітництва сторін у різних 

галузях. В праві Євросоюзу асоціація служить організаційно-правовою 

формою, що дозволяє об’єднанню започаткувати особливі привілейовані 

відносини з третьою країною, які значною мірою визначаються принципами 

та цінностями Євросоюзу [115].  

Відповідно до положень ст. 217 ДфЄС Союз «може укладати з однією 

чи кількома країнами чи міжнародними організаціями угоди про створення 

асоціації, що характеризуються взаємними правами й обов’язками, спільними 

діями і особливими процедурами» [106]. 

Слід погодитись із Березовською І.А., яка відзначає чотири властивості 

юридичної природи угоди про асоціацію: договірна природа, змішаний 

характер угоди, обов’язковий характер рішень, що приймаються 

інституціями таких угод, та спрямованість, чи мета, співробітництва 

асоційованих партнерів. 

Говорячи про договірну природу, автор звертає увагу на те, що в 

практиці Європейського Союзу відносини асоціації створюються й чітко 

регулюються окремою міжнародною угодою: саме угода про асоціацію є 

об’єктом переговорів сторін, і саме нормами цієї угоди пов’язані між собою 

асоційовані партнери. Таким чином, юридична природа асоціації ЄС із 

третіми країнами та міжнародними організаціями є передусім договірною, 

оскільки джерело відносин сторін становить спеціальна міжнародна угода, 

що передбачає «взаємні права та обов’язки, спільні дії та особливі 

процедури» [115]. При цьому положення угод, які стосуються приведення 

внутрішнього права держави, яка не є членом ЄС, до вимог та стандартів 

права Європейського Союзу, що ми називаємо адаптацією національного 



 

 

 
 

42 

права до права ЄС, мають характер як «твердих», так і «м’яких» зобов’язань, 

залежно від сфер, в яких здійснюється адаптація, та особливостей відносин із 

такою державою.  

В той же час, норми Угоди про асоціацію, зокрема в частині положень, 

які входять до сфери свободи, безпеки та юстиції, не є нормами прямої дії. 

Одним з обов’язкових критеріїв для визначення прямої дії норм міжнародних 

договорів, як вірно зазначає Чайковська В.В., повинна виступати 

адресованість цих норм безпосередньо фізичним та юридичним особам, що 

виступають суб’єктами, на яких поширюється внутрішньодержавне 

регулювання [384]. 

Варто зауважити, що всі положення Угоди, які стосуються співпраці з 

питань юстиції, свободи та безпеки, сформульовані як зобов’язання 

виключно договірних сторін, а також встановлюють досить загальні цілі, для 

досягнення яких сторони повинні будуть вживати належних заходів на 

національному рівні, включаючи ухвалення відповідного законодавства. 

Крім того, у цих положеннях часто містяться посилання на міжнародні 

юридичні та політичні документи як на джерело стандартів, згідно з якими 

повинна здійснюватися співпраця сторін чи досягатися її цілі. Звідси 

випливає, що ці положення безпосередньо не встановлюють суб’єктивних 

прав і обов’язків фізичних та юридичних осіб, а тому позбавлені прямої дії. 

Це означатиме, зокрема, що ці положення Угоди не можуть бути примусово 

здійснені шляхом звернення фізичних чи юридичних осіб до національних 

судів договірних сторін, а тому проблеми з невиконанням зобов’язань 

можуть бути розв’язані лише в рамках загальних процедур вирішення спорів, 

встановлених у самій Угоді [371, с. 19-20].  

Угоди про асоціацію є «змішаними», оскільки сторонами таких Угод 

поряд з Євросоюзом виступають його держави-члени. Це пов’язано із тим, 

що угоди про асоціацію охоплюють різні сфери співробітництва, які 

належать як до компетенції Євросоюзу, так і до компетенції його держав-

членів. Порядок розподілу компетенції між інститутами ЄС та його 
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державами-членами залежить від сфери співробітництва та визначається 

положеннями установчих договорів ЄС (зокрема, ст. 2-6 Розділу 1 ДфЄС) і 

практикою Суду ЄС. 

Наступною властивістю юридичної природи угод про асоціацію в праві 

ЄС, як зазначає Березовська І.А. [115], виступає створення спеціальних 

інституцій, завдання яких полягає в реалізації договірних положень та 

нагляді за діяльністю асоціації. Для інституційних механізмів, створюваних в 

рамках угод про асоціацію ЄС із третіми країнами, зазвичай 

використовується подібна загальна структура, в основі якої лежить модель 

інститутів Союзу, але з обмеженими функціями. Типовим є заснування трьох 

основних інститутів: Ради асоціації, Комітету асоціації та 

Міжпарламентського комітету асоціації. Така структура в цілому подібна до 

інституційного механізму, створеного свого часу Угодою про партнерство і 

співробітництво України з ЄС. Однак особливістю рад асоціацій порівняно з 

радами з партнерства та співробітництва є наділення їх компетенцією 

приймати обов’язкові для сторін рішення. Такою компетенцію не володіє 

жодний орган, створений відповідно до інших зовнішніх угод об’єднання. 

Рішення рад асоціацій становлять складову частину права Євросоюзу і 

можуть тлумачитися Судом ЄС [81, с. 1331]. 

 Четвертою властивістю, яка визначає юридичну природу угоди про 

асоціацію є мета її створення. Угоди про асоціацію можуть мати різні цілі: 

підтримка економічного та соціального розвитку країн і територій, які 

історично, в силу політичних та економічних факторів, залежать від 

європейських держав («заморські країни і території» – такі як Фолклендські 

острови, Нідерландські Антильські острови, Сан П’єр та Мікелон), 

встановлення особливих зв’язків з неєвропейськими країнами (Алжир, 

Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Марокко, Туніс, ПАР, Чилі, країни 

Центральної Америки), встановлення особливого співробітництва із 

західноєвропейськими країнами, що з різних причин не бажають вступу до 

ЄС (угоди з державами-членами Європейської асоціації вільної торгівлі – 
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Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією), підготовку 

асоційованого партнера до подальшого вступу в ЄС (як це мало місце з 

державами Центрально-Східної Європи, Західних Балкан та країн Балтії), 

політичне та економічне зближення, у тому числі шляхом поступової 

адаптації законодавства держави-асоційованого партнера до aquis ЄС, проте 

без визначення конкретної мети по вступу такої держави до Європейського 

Союзу (Україна, Молдова, Грузія) [115]. 

Згідно Преамбули Угоди про асоціацію, ця Угода не визначатиме 

наперед і залишає відкритим майбутній розвиток відносин Україна-ЄС [370]. 

Отже, Угода про асоціацію не визначає як мету членство України в 

Європейському Союзі, а говорить про посилення та розширення відносин в 

амбітний та інновативний спосіб шляхом політичної асоціації та економічної 

інтеграції. 

Питанню співробітництва України та ЄС в кримінальних справах 

присвячено положення Розділу ІІІ «Юстиція, свобода та безпека» Угоди про 

асоціацію. 

Макаруха З.М. характеризує простір свободи, безпеки та юстиції в 

рамках Євросоюзу двовимірністю: внутрішній вимір – в рамках ЄС та 

зовнішній – співробітництво ЄС з третіми державами та міжнародними 

організаціями. На її думку, «зовнішній вимір свободи» включає ефективний 

контроль зовнішніх кордонів ЄС, що передбачає укладення реадмісійних 

угод з третіми державами, а також поширення на ці держави acquis ЄС (і 

міжнародних стандартів) у зазначеній сфері. Залучення третіх держав до 

запобігання та боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, 

корупцією, торгівлею людьми, незаконним переміщенням наркотиків, 

людських органів, підробками, економічною, фінансовою і кіберзлочинністю 

дослідниця відносить до «зовнішнього виміру безпеки». «Зовнішній вимір 

юстиції» охоплює сприяння ЄС здебільшого у розвитку і підтримці 

незалежної та неупередженої судової системи (на засадах поваги до прав 

людини і верховенства права) третіх держав. Отже, як констатує Макаруха З., 
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на відміну від «внутрішнього виміру юстиції», «зовнішній вимір» не має на 

меті створення єдиного простору юстиції з тією чи іншою третьою державою 

[197]. 

Разом з тим, ми не погоджуємось із тезою автора про зовнішній вимір 

простору свободи, безпеки та юстиції. Ми виходимо з того, що поняття 

«простору свободи, безпеки та юстиції» є суто внутрішнім явищем 

Європейського Союзу, пов’язаним із вільним переміщенням громадян ЄС в 

межах Європейського Союзу без віз і без перевірок на державних кордонах, 

забезпеченням їх безпеки шляхом вжиття спільних заходів державами ЄС, 

зокрема, через інститути ЄС, а також вільним переміщенням судових рішень 

для цілей арешту осіб, активів, надання доказів. Цілком поділяємо позицію 

Шамсутдинової Р.Р. щодо комбінованої природи співробітництва в рамках 

простору свободи, безпеки та правосуддя. Зокрема, дослідниця зауважує 

[386], що таке співробітництво поєднує у собі національне правове 

регулювання з наднаціональними органами управління. Тенденція 

подальшого розвитку такого співробітництва в боротьбі зі злочинністю, на її 

думку, спрямована на зміцнення і розширення наднаціонального характеру 

правового регулювання. Створені в рамках простору свободи, безпеки та 

правосуддя структури утворюють єдиний комплексний механізм, елементи 

якого знаходяться в постійній взаємодії, що підтверджується практикою 

держав Європейського Союзу. 

Хоча створення простору є певною абстрактною метою, як зазначає 

Ірінєєва В.І. [163], воно відображає прагнення держав Євросоюзу до більш 

тісної інтеграції у сфері свободи, безпеки та юстиції. Простір в такій якості 

виступає певною інтеграційною формою в рамках ЄС. Про зовнішній вимір 

простору можна було б говорити тоді, якщо б у нього включались треті 

країни – не члени ЄС, так би мовити ззовні. Наприклад, якщо б європейський 

ордер на арешт чи на заморожування активів міг би бути виконаний на 

території третьої країни, правоохоронні органи третьої країни були б 

під’єднані до Шенгенської інформаційної системи, або по відношенню до 



 

 

 
 

46 

громадян третіх країн застосовувались спрощені форми проходження 

митного та прикордонного контролю. Тому простір свободи, безпеки та 

юстиції власне і є простором лише завдяки тому, що діє в рамках Євросоюзу 

і не виходить на зовні, зберігаючи там свою актуальність. Говорячи про 

зовнішній вимір, ми можемо говорити лише про зовнішній вимір політики 

Євросоюзу у певній сфері, або про певні форми зовнішнього співробітництва 

Європейського Союзу у сфері свободи, безпеки та юстиції.  

Саме тому в обраній нами темі ми говоримо про співробітництво 

України та ЄС у сфері, а не у просторі в тому чи іншому його вимірі. 

В Угоді про асоціацію термін «співробітництво у кримінальних 

справах» (англ. – «cooperation in criminal matters») застосовується у контексті 

співробітництва судів у кримінальних справах. Згідно пункту 3 статті 24 

судове співробітництво у кримінальних справах передбачає посилення 

взаємодії щодо взаємної правової допомоги та екстрадиції. 

У праці «Угода про асоціацію Україна-ЄС: дороговказ реформ» автори 

зазначають, що Розділ ІІІ Угоди про асоціацію також містить низку положень 

щодо правової співпраці з цивільних і кримінальних справ. Така співпраця 

повинна ґрунтуватися на принципах правової визначеності та праві на 

справедливий судовий процес, а також здійснюватися шляхом спільної участі 

сторін у міжнародних конвенціях. Серед пріоритетів співпраці в 

кримінальних справах вказуються надання взаємної правової допомоги 

та екстрадиція, участь у Римському статуті Міжнародного кримінального 

суду, а також співпраця в рамках Євроюсту [371]. 

Вказана теза свідчить про те, що автори розуміють співпрацю у 

кримінальних справах виключно в контексті статті 24 Угоди про асоціацію, а 

саме – як надання взаємної правової допомоги та екстрадиції, участі у 

Римському статуті Міжнародного кримінального суду та співпраці в рамках 

Євроюсту. 

Слід також визнати, що термінологічно «cooperation in criminal matters» 

немає належного перекладу українською мовою, який би відповідав суті 
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поняття «matter», так як кримінальними справами в Україні до 2012 року 

традиційно позначали кримінальні провадження, відкриті по конкретному 

факту вчинення злочину. На нашу думку, поняття «criminal matters» є дещо 

ширшим, і у діяльності компетентних органів Європейського Союзу та його 

держав-членів в контексті відносин з Україною охоплює цілий комплекс 

питань: кримінальні провадження по вже вчиненим кримінальним 

правопорушенням і слідчі дії, пов’язані з їх розкриттям та притягненням 

винних осіб до відповідальності; оперативні заходи, що вживаються 

компетентними органами для попередження вчинення кримінальних 

правопорушень; нормативні форми співробітництва, що здійснюються 

шляхом запровадження уніфікованих стандартів кримінального права та 

процесу; інституційні форми співробітництва, що реалізуються через 

співпрацю з інститутами та спеціалізованими агенціями ЄС.  

Таким чином, в дисертаційній роботі ми застосовуємо сàме широке 

розуміння поняття «співробітництва у кримінальних справах» і розкриваємо 

його суть у відносинах між Україною та ЄС через нормативний та 

інституційний механізми, які виступають формами реалізації такого 

співробітництва. 

Так, нормативний механізм передбачає діяльність компетентних 

органів України та ЄС зі створення та застосування норм права шляхом 

підписання між Україною та Європейським Союзом міжнародних договорів 

та відповідних документів, спрямованих на реалізацію таких договорів, в 

частині боротьби зі злочинністю у всіх її формах, угод про співпрацю між 

спеціалізованими агенціями та органами Європейського Союзу і 

відповідними правоохоронними органами України.  

До поняття «нормативного механізму» співробітництва у кримінальних 

справах ми також відносимо комплекс заходів, пов’язаний із впровадженням 

у законодавство України норм, спрямованих на імплементацію підписаних із 

Європейським Союзом договорів в частині боротьби зі злочинністю у всіх її 

проявах. Іншими словами, мова йде про прийняття нових та внесення змін в 
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діючі закони і підзаконні акти, в тому числі і прийняття змін до Основного 

Закону – Конституції України, спрямованих на імплементацію положень, 

визначених безпосередньо Угодою про асоціацію та додатками до неї 

(зокрема, імплементацію актів законодавства ЄС), Порядком денним 

асоціації Україна-ЄС [243], Планом дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України [235], Планом дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи 

та безпеки [234], документами, що приймаються на самітах Україна-ЄС, і 

документами, що приймаються двосторонніми органами асоціації Україна-

ЄС по питанням боротьби зі злочинністю у всіх її формах. 

Інституційний механізм передбачає: 1) діяльність спеціально створених 

двосторонніх органів Угоди про асоціацію в питаннях співробітництва у 

кримінальних справах; 2) спільну правозастосовну практику інститутів та 

спеціалізованих агенцій Європейського Союзу і правоохоронних органів 

України по боротьбі зі злочинністю, сформовану на підставі укладених 

міждержавних угод та міжвідомчих угод про співробітництво; 3) комплекс 

заходів, пов’язаний із впровадженням у законодавство України норм права 

ЄС, рекомендацій органів Ради Європи, спрямованих на утвердження 

верховенства права та укріплення інституцій усіх рівнів у сфері управління 

загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. 

Слід ще раз наголосити на тому, що в питаннях, які є предметом 

нашого дослідження, а саме – механізмах міжнародно-правового 

співробітництва у кримінальних справах України та ЄС, існує певна 

термінологічна відмінність між поняттями, що вживаються в Угоді про 

асоціацію, та поняттями, якими ми послуговуємось в науковому їх розумінні 

для позначення предмету співробітництва. 

Угода про асоціацію, як вже зазначалось, використовує поняття 

«співробітництво у кримінальних справах» лише в частині судового 

співробітництва. Історично поняття судового співробітництва у 

кримінальних справах було запроваджене Амстердамським договором від 1 

травня 1999 року, який передбачав дві форми співробітництва у 
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кримінальних справах: поліцейську і судову. Ці дві форми складали так звану 

«третю опору» Європейського Союзу до набрання чинності Лісабонським 

договором, який скасував поняття опор і ввів в предмет «простору свободи, 

безпеки і юстиції» питання, що охоплювались «третьою опорою». При 

цьому, якщо поняття «співробітництва судів у кримінальних справах» 

знайшло своє відображення в Лісабонському договорі, то питання 

поліцейського співробітництва у кримінальних справах розчинилось у 

співробітництві по категоріям злочинів, що, відповідно, перенесено і в Угоду 

про асоціацію. При цьому, не зовсім зрозумілим є критерій, по якому в Угоді 

про асоціацію визначено категорії (види) злочинів, про що мова більш 

докладно піде у підрозділі 2.2 дисертаційного дослідження. 

Таким чином, говорячи про співробітництво у кримінальних справах 

згідно тексту Угоди про асоціацію, необхідно розуміти таке співробітництво 

як судове співробітництво, і як співробітництво правоохоронних органів 

України і ЄС, її держав-членів по розкриттю, попередженню та боротьбі з 

певними категоріями злочинів.  

Разом з тим, ми виходимо з того, що суб’єктами Угоди про асоціацію є 

Україна та Європейський Союз і його держави-члени. В зв’язку з цим, 

співробітництво України та ЄС у кримінальних справах – це не лише 

співробітництво судових та правоохоронних органів України, 

спеціалізованих агенцій ЄС (таких як Європол, Євроюст, ОЛАФ тощо) та 

правоохоронних і судових органів держав-членів ЄС, а це також 

співробітництво усіх органів України та ЄС, в тому числі органів асоціації, 

задіяних в нормативному та інституційному механізмах реалізації положень 

Угоди про асоціацію у сфері свободи, безпеки та юстиції, що власне і 

досліджено в нашій дисертаційній роботі. 

Потрібно відзначити, що поняття співробітництва у кримінальних 

справах для третіх держав і для держав Європейського Союзу має різне 

змістовне наповнення. Так, якщо для держав ЄС це виключно 

співробітництво судових та поліцейських органів держав-членів, то для 
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третіх держав це і співробітництво з інститутами ЄС. Зокрема, прийняття 

Радою ЄС Регламенту №208/2014 від 5 травня 2014 р. «Щодо обмежувальних 

заходів, спрямованих проти певних фізичних та юридичних осіб, органів 

влади, в зв’язку із ситуацією в Україні» [41] і відповідного Рішення 

2014/119/CFSP від 5 травня 2014 року [36], якими запроваджувались 

персональні обмежувальні заходи (замороження коштів та активів) щодо 

осіб, причетних до привласнення державних коштів України та до 

порушення прав людини під час подій на Майдані в лютому 2014 року, є для 

України формою співробітництва з Євросоюзом у кримінальних справах, в 

той час як для Європейського Союзу – це форма нормотворчої діяльності 

його інститутів. Виконання компетентними органами держав ЄС вказаних 

регламенту та рішення Ради – це правозастосовча діяльність цих органів, але 

з точки зору зовнішнього виміру політики ЄС – це форма співробітництва. 

Говорячи про співробітництво у кримінальних справах в рамках самого 

Європейского Союзу, Г. Вермулен, В. Бондт та Ш. Рикман у своїй роботі 

«Переосмислення міжнародного співробітництва у кримінальних справах в 

ЄС» зазначають [108], що при визначенні сфери, на яку поширюється 

співробітництво у кримінальних справах рекомендується змістити акцент з 

органів влади, які беруть участь у цьому співробітництві, на мету або 

кінцевий результат, якого мають досягти такі органи. 

Мета співробітництва України та Європейського Союзу у 

кримінальних справах найбільш повно виражена в Угоді про асоціацію [370], 

Порядку денному асоціації Україна-ЄС [243], Плані дій щодо лібералізації 

ЄС візового режиму для України [235] та Плані дій Україна – ЄС у сфері 

юстиції, свободи та безпеки [234]. Аналізуючи ці документи з точки зору 

міжнародного права, можна стверджувати, що як і будь-які міжнародні 

договори вони містять у собі взаємні права та обов’язки. 

В першу чергу, такі взаємні права та обов’язки реалізуються через 

спільні цілі, викладені в Угоді про асоціацію. Так, в Угоді вказується, серед 

іншого, що: 
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1) Сторони домовились співробітничати з метою забезпечення 

належного рівня захисту персональних даних; 

2) Сторони співробітничають з метою запобігання та боротьби з 

легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму; 

3)  Сторони співробітничають у питаннях, що стосуються боротьби з 

незаконним обігом наркотиків; 

4) Сторони співробітничають у боротьбі з кримінальною та 

незаконною організованою чи іншою діяльністю, а також з метою її 

попередження; 

5) Сторони домовились співробітничати з метою попередження та 

запобігання актам тероризму; 

6) Сторони домовились надалі розвивати судове співробітництво у 

цивільних та кримінальних справах. 

Реалізація вказаних цілей відбувається через застосування як 

інституційних форм та методів співробітництва, до яких Угода про асоціацію 

відносить обмін інформацією, досвідом, найкращими практиками, навчання, 

обмін персоналом, секторальне співробітництво (з Європолом, Євроюстом, 

ОЛАФ), так і нормативних – імплементація відповідних стандартів, 

приєднання до та ефективне виконання відповідних міжнародних 

документів. 

Взаємні права та обов’язки Сторін згідно Порядку денного асоціації, 

Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та Плану дій 

Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки сформульовані у дещо 

інший спосіб, ніж в Угоді про асоціацію. Якщо обов’язки України в цих 

документах чітко сформульовані у вигляді конкретного переліку реформ, які 

Україна зобов’язується реалізувати, то обов’язки Європейського Союзу не 

оформлені у конкретний перелік. Їх можна узагальнено сформулювати або як 

заходи, які вживаються ЄС по відношенню до України (фінансова та 

матеріальна допомога, надання експертної, інформаційної та технічної 

підтримки, навчання, залучення України до певних програм ЄС), або як 
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певну політико-економічну мету (зона вільної торгівлі, безвізовий режим), 

яку Європейський Союз повинен реалізувати по відношенню до України в 

обмін на виконання Україною своїх обов’язків. 

Реалізація вищезазначених цілей можлива за умови дотримання певних 

принципів, які лежать в основі всього співробітництва між Україною та ЄС у 

кримінальних справах і які найбільш узагальнено на сьогодні сформульовані 

в Угоді про асоціацію. В світлі тлумачення положень Угоди про асоціацію 

через положення Порядку денного асоціації та Плану дій щодо лібералізації 

ЄС візового режиму для України, мова йде про імплементацію та виконання 

цих принципів саме Україною – в тій мірі, в якій ці принципи розуміються та 

реалізуються у правовій системі Європейського Союзу та його держав-

членів. Таким чином, принципи співробітництва між Україною та ЄС варто 

називати саме принципами співробітництва Європейського Союзу з 

Україною, тобто принципами, втілення та дотримання яких вимагає 

Європейський Союз від третіх країн як умову співпраці, в тому числі через 

асоціацію, із ними.  

На підставі проведеного аналізу Угоди про асоціацію та Порядку 

денного асоціації можна виділити п’ять основних принципів співробітництва 

Європейського Союзу з Україною в кримінальних справах у сфері юстиції, 

свободи та безпеки, а саме:  

1) верховенство права; 

2) повага до прав людини і основоположних свобод; 

3) боротьба зі злочинністю; 

4) належне врядування; 

5) незалежність на неупередженість судової влади. 

Вважаємо за доцільне розкрити суть принципів верховенства права та 

поваги до прав людини і основоположних свобод через практику 

Європейського Суду з прав людини.  

Україна, як і Європейський Союз, є стороною Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року [180]. Відповідно, практика 
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ЄСПЛ має обов’язкову силу для правових систем як України, так і 

Європейського Союзу. Зокрема, що стосується України, то стаття 17 Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» [253] передбачає застосування судами Конвенції та 

практики ЄСПЛ як джерела права, а стаття 18 цього Закону визначає порядок 

посилання на Конвенцію та практику Суду. При цьому варто зауважити, що 

йдеться саме про «практику Суду» у значенні, розкритому у статті 1 цього 

Закону, тобто практику ЄСПЛ та Європейської комісії з прав людини, а не 

лише про рішення щодо України. У Законі немає положень, які б забороняли 

застосовувати рішення чи ухвали ЄСПЛ, постановлені щодо інших країн. 

Параграф (а.) підпункту 2.1 «Демократія, верховенство права, права 

людини та фундаментальні свободи» Порядку денного асоціації передбачає 

необхідність своєчасного виконання Україною всіх рішень Європейського 

Суду з прав людини та сприяння розвитку практики Суду як основного 

джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС, а також 

посилення превентивної та наглядової функцій Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини з метою забезпечення 

ефективного виконання рішень Європейського Суду [370]. 

Згідно статті 8 Конституції України [188]: «в Україні визнається і діє 

принцип верховенства права», проте Конституція надалі не розкриває суть 

цього принципу. Венеціанська комісія у своєму Звіті [94] визначила п’ять 

основних елементів принципу верховенства права: 1) законність, включно з 

прозорим, підзвітним і демократичним процесом прийняття законів; 2) 

правова визначеність; 3) заборона довільності у прийнятті рішень; 4) доступ 

до правосуддя, що здійснюється незалежним і безстороннім судом, включно 

з можливістю оскаржити в суді адміністративні акти; 5) повага до прав 

людини; 6) недискримінація і рівність перед законом. 

З вказаного Венеціанською комісією визначення можна зробити 

висновок, що принцип верховенства права є міжгалузевим принципом і 

стосується всіх без виключення галузей права. Проте кожна галузь має свою 
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специфіку застосування цього принципу і в нашому дисертаційному 

дослідженні нас цікавить застосування цього принципу саме в контексті 

співробітництва України та ЄС у кримінальних справах, тобто у галузях 

кримінального права та процесу. 

На нашу думку, принцип верховенства права у кримінальних справах 

розкривається через наступні принципи: 

1) принцип правової (юридичної) визначеності. У справі «Ассанідзе проти 

Грузії» [10], де заявник скаржився на те, що його тривалий час тримали 

під вартою без відповідних законних підстав, Суд зазначив, що тримання 

особи під вартою протягом невизначеного і непередбаченого періоду без 

належних підстав несумісне з принципом правової визначеності і йде 

врозріз із фундаментальними аспектами верховенства права. ЄСПЛ 

стверджує, що умови, за яких здійснюється позбавлення свободи, мають 

бути чітко сформульовані в національному законі та що застосування 

самого цього закону має бути передбачуваним тією мірою, щоб він 

відповідав стандарту «законності», встановленому Конвенцією, – 

стандарту, який вимагає, щоб всі закони були сформульовані з 

достатньою чіткістю, що дозволяє громадянину – при потребі за 

допомогою одержання відповідної консультації – передбачити, 

достатньою за даними обставинами мірою, наслідки, до яких може 

призвести дана дія («Барановський проти Польщі» [11]); 

2) принцип «res judicata». Досить часто вказаний принцип вважають 

складовою принципу правової визначеності та складовою більш 

загального принципу доступу до правосуддя, гарантованого п. 1 ст 6 

Конвенції. Разом з тим, принцип res judicata робить акцент на 

остаточності судового рішення. Він вимагає [360], щоб у випадку 

прийняття судом остаточного рішення воно не підлягало перегляду, тобто 

сторони не вправі добиватися перегляду остаточного рішення суду, яке 

підлягає виконанню, виключно у цілях перегляду і прийняття нового 

рішення по справі, а повноваження вищих судів по перегляду повинні 
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здійснюватися в цілях виправлення судових помилок, неправильного 

здійснення правосуддя. Перегляд не повинен розглядатися як замасковане 

оскарження (справа «Праведна проти Росії» [354]). 

3) принцип законності тримання. У справах «Фельдман проти України» 

[355] та «Буткіявічюс проти Литви» [12] Суд вказав, що відповідно до 

пункту 4 статті 5 Конвенції заарештована або взята під варту особа має 

право на те, щоб матеріальні та процесуальні підстави, які мають суттєве 

значення для "законності" – з погляду Конвенції – позбавлення її свободи, 

були переглянуті. Це означає, що компетентний суд повинен дослідити не 

лише те, чи були дотримані встановлені національним законодавством 

процесуальні вимоги, а й обґрунтованість підозри, за якою особу 

заарештували, і легітимність мети, з якою було здійснено арешт і 

наступне тримання під вартою. 

4) принцип поваги до приватного життя (дотримання таємниці листування 

утримуваних в пенітенціарних або медичних закладах осіб). Заявника у 

справі «Херцегфалфи проти Австрії» [16] утримували в установі для 

психічно неврівноважених злочинців. Він скаржився на те, що до нього 

застосовувалися примусові заходи лікування, а також відбувалося 

втручання в його листування. Суд встановив, що необхідні терапевтичні 

методи не можуть розглядатися як нелюдське або таке, що принижує 

гідність поводження. Разом з тим, Суд встановив, що таємниця 

листування є мінімальним ступенем захисту від свавілля, необхідним в 

демократичному суспільстві, де панує верховенство права; 

5) принцип балансу між публічними та приватними інтересами – рішення 

по справі «Діксон проти Сполученого Королівства» [46], яке стосувалося 

права ув’язненого на повагу до приватного та сімейного життя. Кірк 

Діксон, відбуваючи 15-річний термін покарання за вбивство, подав 

клопотання про дозвіл на штучне запліднення, яке дозволило б йому і 

його дружині мати дітей, однак його клопотання було відхилено. 

Європейський суд постановив, що мало місце порушення статті 8 
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Конвенції, оскільки не був дотриманий справедливий баланс між 

приватними і суспільними інтересами; 

6) принцип процесуальної рівності сторін у кримінальному провадженні, 

який проявляється, зокрема, через принцип змагальності. У справі 

«Ілійков проти Болгарії» [17] Суд встановив, що було порушено принцип 

змагальності, оскільки належним чином не забезпечено «рівність сторін» 

між прокурором і затриманим. Відповідно до суті внутрішнього 

законодавства і усталеної практики органи прокуратури мали привілей 

щодо аргументації у суді, яка не була доведена до відома заявника. 

Відповідно, слухання були визнані незмагальними; 

7) принцип «ніякого покарання без закону» – рішення Суду у справі 

«Василяускас проти Литви» [20], в якому Суд (9 голосами проти 8) 

визнав невиправданим засудження співробітника органів державної 

безпеки Литовської РСР за геноцид литовських партизан у 1953 році та 

встановив порушення статті 7 Конвенції [180]. Суд дійшов висновку, що 

судові органи Литви, визначаючи кваліфікацію злочину, виходили із 

чинного законодавства, яке діяло на момент прийняття рішення. В той же 

час, на момент вчинення інкримінованого Василяускусу правопорушення 

чинне на той час кримінальне законодавство Литовської РСР, а саме – 

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 

року [178], визначало «геноцид» значно вужче, ніж це визначено новим 

законодавством Литовської Республіки; 

8)  принцип «ne bis in indem» (непритягнення до відповідальності двічі за 

одне й те саме правопорушення), який відображає баланс між 

державними вимогами щодо забезпечення ефективного кримінального 

правосуддя, з одного боку, та необхідністю, з іншого боку, забезпечити 

правову визначеність і остаточність судових рішень [82]. Цей принцип 

закріплено у статті 4 Протоколу № 7 [320] до Конвенції (право не бути 

притягненим до суду або покараним двічі), в якій зазначається, що нікого 

не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в порядку 
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кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої держави 

за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або 

засуджено відповідно до закону та кримінальної процедури цієї держави. 

У своїй практиці Суд встановив критерії для розмежування різних 

правопорушень. У справі «Градінгер проти Австрії» [15] суд визнав 

порушення статті 4 Протоколу № 7 та зазначив, що злочини, щоб 

вважатися різними, повинні відрізнятися не тільки позначенням (назвою), 

але й, що найважливіше, своєю природою та призначенням. 

Принцип поваги до прав людини і основоположних свобод в 

контексті нашого дослідження полягає у забезпеченні таких 

фундаментальних прав як: 

1) право на життя. ЄСПЛ у справі «Гонгадзе проти України» [352] 

зазначив, що перше речення п. 1 статті 2 Конвенції зобов’язує державу 

не тільки утримуватися від умисного або незаконного позбавлення 

життя, але також вживати відповідні заходи для захисту життя тих, хто 

знаходиться під її юрисдикцією. Це включає основне завдання держави 

забезпечувати право на життя шляхом прийняття ефективних норм 

кримінальних законів для попередження злочинів проти особи, що 

забезпечуються правоохоронним механізмом для попередження, 

усунення та покарання порушень таких норм. За відповідних обставин 

це також поширюється на позитивний обов’язок органів державної 

влади вживати заходи попередження для захисту особи або осіб, чиє 

життя знаходиться під загрозою здійснення кримінальних дій іншими 

особами. Обов’язок держави захищати право на життя вимагає від 

держави наявності будь-якої форми ефективного розслідування, коли 

особу вбито в результаті використання сили (рішення у справі «Кайя 

проти Туреччини» [14]). При цьому органи державної влади повинні 

діяти за своєю власною ініціативою, у випадку, коли якесь питання 

привернуло їх увагу. Вони не можуть перекладати це на ініціативу 

родичів чи чекати подання формальної скарги або взяття кимось на себе 
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відповідальності за проведення слідчої процедури (рішення у справі 

«Ілхан проти Туреччини» [353]). Розслідування має бути ефективним, 

незалежним та здійснюваним із збереженням доказів. 

2) право на повагу до гідності людини. Згідно статті 28 Конституції 

України [188] це право включає заборону катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує людську гідність поводження чи 

покарання. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана 

медичним, науковим чи іншим дослідам. Захисту цього права 

присвячена стаття 3 Конвенції [180].  

3) право на свободу та особисту недоторканність. Узагальнено це право 

можна також назвати правом від безпідставних затримання, арешту чи 

ув’язнення. Стаття 5 Конвенції [180] та стаття 29 Конституції України 

[188] гарантують право на свободу та особисту недоторканність. ЄСПЛ 

у рішенні по справі «Де Вілде, Оомс і Версип проти Бельгії» [13] 

зазначив, що це право є найважливішим у «демократичному 

суспільстві» у розумінні Конвенції. Особиста свобода є 

фундаментальною умовою, якою кожен повинен користуватися, і 

позбавлення якої дуже ймовірно матиме прямий і негативний вплив на 

користування багатьма іншими правами 

4) право на недоторканність житла. Не допускається проникнення до 

житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи 

обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних 

випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з 

безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні 

злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення 

до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і 

обшуку [188].  

5) право на таємницю спілкування. У справі «Сільвер та інші проти 

Сполученого Королівства» [19] Суд зазначив, що втручання у право на 

повагу до кореспонденції суперечить статті 8 Конвенції, якщо воно 
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здійснюється не «згідно із законом», не має однієї або кількох 

легітимних цілей, зазначених у пункті 2 статті 8 Конвенції (національна 

та громадська безпека, економічний добробут країни, запобігання 

заворушенням чи злочинам, захист здоров’я чи моралі або захист прав і 

свобод інших осіб), а також не є «необхідним у демократичному 

суспільстві» для досягнення цих цілей. Суд у своїй практиці («Нєдбала 

проти Польщі» [18]) визнав, що перевірка кореспонденції в’язнів, 

здійснювана в автоматичному режимі на підставі правових норм, які 

сформульовані в досить загальній формі і які надають адміністрації 

місць позбавлення волі широкі дискреційні повноваження у цьому 

зв’язку, становить практику, яка не відповідає вимогам статті 8 

Конвенції. 

Принцип боротьби зі злочинністю передбачає боротьбу з такими 

формами протиправної суспільно-небезпечної діяльності, як корупція, 

тероризм, торгівля людьми, зброєю, незаконний обіг наркотиків, 

прекурсорів і психотропних речовин, незаконне переправлення через 

державний кордон нелегальних мігрантів, контрабанда товарів, легалізація 

(відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, економічні злочини 

(зокрема, у сфері оподаткування), підробка документів, кіберзлочинність, 

створення організованих злочинних груп.  

У реалізації принципу боротьби зі злочинністю варто зазначити, що 

Порядок денний асоціації [243] у багатьох пунктах передбачає більш тісну 

співпрацю між Україною та Радою Європи. Враховуючи той, факт, що всі 

держави-члени Європейського Союзу є членами Ради Європи, положення 

Порядку денного щодо такої співпраці є цілком закономірними. 

Співпраця між Україною та Радою Європи здійснюється на підставі 

Планів дій. На сьогодні актуальним і чинним є План дій для України на 2015-

2017 рр., який визначає цілі та очікувані результати від їх досягнення у 

питаннях реформ в Україні. Зокрема, глава 2 Плану дій присвячена реформі 

судової системи (ефективному функціонуванню та організації судової 
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системи і реформі кримінального судочинства), глава 4 – економічним 

злочинам (боротьба з корупцією, боротьба з відмиванням грошей, боротьба з 

кіберзлочинністю). 

Як Порядок денний асоціації Україна-ЄС, так і План дій Ради Європи 

для України передбачає виконання рекомендацій та впровадження стандартів 

таких органів Ради Європи як Венеціанська комісія (Європейська комісія за 

демократію через право), Спеціальний комітет експертів з оцінки заходів 

протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), 

Група держав проти корупції (GRECO), Група експертів з протидії торгівлі 

людьми (GRETA), Європейський комітет з питань попередження тортур, що 

в цілому є комплексом заходів, що в цілому ми відносимо до нормативного 

механізму співробітництва України і Європейського Союзу. 

Сюди ж можна віднести імплементацію Україною міжнародних 

стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням 

грошей (FATF) та стандартів, рівнозначних тим, які були прийняті Союзом, 

що також визначено Угодою про асоціацію в питаннях боротьби з 

легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму. 

Принцип належного врядування («good governance») є одним з 

ключових принципів діяльності інститутів Європейського Союзу, проте 

невідомий для правової системи України. Концепція належного врядування 

пов’язана із формуванням системи цінностей, політик та інституцій, завдяки 

яким ефективне управління суспільством здійснюється шляхом взаємодії 

держави, громадянського суспільства та бізнесу [387]. Експерти Світового 

банку визначають врядування (governance) як систему інститутів, за 

допомогою яких здійснюється влада в країні, реалізується публічна політика 

і надаються суспільні послуги [192]. В 2001 році Європейська комісія 

прийняла Білу книгу Європейського врядування, в якій визначала такі 

складові принципи належного врядування як відкритість, участь громадян, 

прозорість процесу прийняття рішень, доступ до інформації, належна 
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організація, належний персонал, належний фінансовий та бюджетний 

менеджмент, ефективність, відповідальність та нагляд [137, С. 25, 26].  

 Порядок денний асоціації [243] розкриває цей принцип через 

зміцнення стабільності, незалежності та ефективності інституцій, які 

забезпечують дотримання демократичних принципів та верховенство права, 

що полягає, зокрема, у: 

а) проведенні і завершенні процесу всеохоплюючої та прозорої 

конституційної реформи, включаючи активні консультації з громадянським 

суспільством та іншими заінтересованими сторонами, впровадженні 

ефективної конституційної системи стримувань і противаг між органами 

державної влади, включаючи децентралізацію влади та судову реформу, 

згідно з відповідними рекомендаціями Венеціанської Комісії; 

б)  тісній співпраці в приведенні нормативно-правової бази щодо 

державної служби в Україні у відповідність з Європейськими принципами 

публічної адміністрації та посиленні спроможності державного управління в 

Україні на основі оцінювання SIGMA, включаючи ефективне управління 

державними фінансами, ефективну боротьбу з корупцією та реформування 

державної служби;  

в) забезпеченні незалежності, неупередженості, професіоналізму та 

ефективності системи судових органів, органів прокуратури, а також 

правоохоронних органів, які повинні бути позбавлені корупції та політичного 

або будь-якого іншого втручання; 

г) забезпеченні прозорості та підзвітності інституцій влади на всіх 

рівнях, створення умов для суб'єктів громадянського суспільства і 

незалежних ЗМІ для моніторингу щодо ефективності, результативності та 

корупційних проявів.  

Принцип незалежності та неупередженості судової влади полягає, 

на нашу думку, у дотриманні чотирьох принципів незалежності – кадрової, 

фінансової, матеріальної та функціональної, які, в свою чергу, сприятимуть 

неупередженості при прийнятті судових рішень. На сьогодні в Україні не 
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досягнуто цих принципів, оскільки судова влада перебуває під сильною 

опікою законодавчої та виконавчої влади.  

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» №28 від 2 червня 2016 року [264], який набув 

чинності 30 вересня 2016 року, запроваджується нова система призначення 

суддів. Так, призначення на посаду судді здійснюється Президентом України 

за поданням Вищої ради правосуддя на підставі результатів проведеного 

конкурсу. Суддівство за своєю суттю є політично нейтральною функцією, в 

той час як в Україні всіх суддів призначатиме політично заангажований 

орган і це не може не впливати на нейтральність судової гілки влади. 

Що стосується матеріальної незалежності, то суди повинні мати своє 

майно і розпоряджатися ним, а не залежати у цьому питанні від органів 

місцевого самоврядування чи органів державної влади. 

Фінансова незалежність полягає у тому, що судова влада не повинна 

залежати від Кабінету Міністрів України, який формує державний бюджет, 

де визначаються статті, пов’язані із фінансуванням судів, так само, як і не 

повинна залежати у цьому питанні від Верховної Ради України, яка приймає 

бюджет, і Президента, який його підписує.  

Функціональна залежність проявляється у тому, що рішення суду, якщо 

воно не виконується стороною, якій адресується, добровільно, може бути 

реалізоване лише за умови відповідних дій Державної виконавчої служби 

України, що входить до складу Міністерства юстиції України, яке є органом 

виконавчої влади. 

Таким чином, на сьогодні судова гілка влади у кадрових, фінансових, 

матеріальних та функціональних питаннях повністю залежить від 

законодавчої та виконавчої гілки влади, що не дозволяє досягти принципу 

незалежності та неупередженості судової влади. Вирішення цього питання не 

лежить виключно у площині судової реформи, а потребує зміни загальної 

системи стримувань і противаг. 
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1.3. Генезис міжнародно-правового співробітництва України та ЄС у 

кримінальних справах 

Після здобуття незалежності, з огляду на активні інтеграційні процеси 

в Європі, одним із пріоритетних векторів зовнішньої політики України 

стало співробітництво з Європейським Союзом. 

У розвитку співробітництва України та Європейського Союзу в 

цілому, і в питаннях співпраці у сфері свободи, безпеки та юстиції зокрема, 

можна виділити два етапи:  

перший етап – з 1999 по 2009 роки – побудова взаємних пріоритетів 

співпраці у рамках Планів дій та співробітництво України з ЄС у 

кримінальних справах в рамках «третьої опори» ЄС; 

другий етап – з 2009 року і по сьогодні – налагодження секторальної 

співпраці зі спеціалізованими органами ЄС (Європолом, Євроюстом, 

ОЛАФ, ФРОНТЕКС та EMCDDA). 

Розглянемо хронологію розвитку відносин між Україною та ЄС по 

кожному з етапів. 

Намір України розбудовувати відносини з ЄС на принципах інтеграції 

був вперше проголошений у Постанові Верховної Ради України від 2 липня 

1993 року «Про основні напрями зовнішньої політики України» [302]. У 

документі закріплювалося, що «перспективною метою української 

зовнішньої політики є членство України в Європейських Співтовариствах за 

умови, що це не шкодитиме її національним інтересам. З метою 

підтримання стабільних відносин з Європейськими Співтовариствами 

Україна підпише Угоду про партнерство і співробітництво, реалізація якої 

стане першим етапом просування до асоційованого, а згодом – до повного її 

членства у цій організації» [164]. 

У 1994 році було підписано Угоду про партнерство і співробітництво 

між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 

[372] (далі – Угода про партнерство та співробітництво), яка стала основним 

документом, що регламентував відносини України та ЄС до 2014 року. У 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3360-12&new=1
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статті 51 було визначено 16 сфер, в яких передбачалося зближення 

існуючого і майбутнього законодавства з законодавством Співтовариства: 

митниця, компанії, банківська справа, бухгалтерський облік компаній і 

податки, інтелектуальна власність, охорона праці, фінансові послуги, 

правила конкуренції, державні закупівлі, охорона здоров’я та життя людей, 

тварин і рослин, навколишнє середовище, захист прав споживачів, непряме 

оподаткування, технічні правила і стандарти, закони та інструкції стосовно 

ядерної енергії, транспорт. Серед питань, що ми відносимо до предмету 

співробітництва у кримінальних справах, в угоді виокремлено лише питання 

відмивання грошей (стаття 68) та наркотиків (стаття 79).  

При цьому повноцінно питання співпраці у кримінальних справах не 

знайшли відображення в Угоді про партнерство і співробітництво, що 

обумовлено існуванням на той час в архітектурі ЄС трьох опор (з 1993 по 

2009 роки) та відсутністю правосуб’єктності у самого Союзу на укладання 

договорів.  

Ключові питання юстиції входили до третьої опори: до 2003 року – 

політика у сфері юстиції та внутрішніх справ (Justice and Home Affairs), а з 

2003 до 2009 року – поліцейське та судове співробітництво у кримінальних 

справах (Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters). У 2009 році ця 

опора увійшла у консолідовану структуру Європейського Союзу і стала 

простором свободи, безпеки та юстиції (Area of Freedom, Security and 

Justice) [79, с. 40]. Таким чином, до 2009 року співробітництво України з 

Європейським Союзом у кримінальних справах відбувалося поза рамками 

Угоди про партнерство та співробітництво. 

Однак цей напрям також був охоплений взаємною співпрацею. Так, 11 

грудня 1999 року Європейською Радою була схвалена Спільна стратегія 

Європейського Союзу щодо України [350], в якій Союз визначав своє 

прагнення, зокрема, розширювати співробітництво в сфері юстиції та 

внутрішніх справ. 
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Вже в 2001 році на IV засіданні Комітету з питань співробітництва 

між Україною та ЄС було погоджено План дій Європейського Союзу в 

галузі юстиції та внутрішніх справ [233], який заклав фундамент для 

співробітництва між Україною та ЄС у кримінальних справах, 

передбачаючи широкий спектр дій, зокрема за напрямами управління 

кордонами та віз, міграції і притулку, боротьби зі злочинністю і 

тероризмом, а також зміцнення судової влади, верховенства права та 

належного управління. Інструментами моніторингу виконання цього 

документу стали Плани-графіки, які визначали пріоритети моніторингу, 

оцінки та визначення щорічних пріоритетів. Функції моніторингу та оцінки 

імплементації Плану дій Європейського Союзу в галузі юстиції та 

внутрішніх справ були доручені відповідному Підкомітету в рамках Угоди 

про партнерство та співробітництво. Зустрічі Підкомітету, на яких 

встановлювалися щорічні пріоритети, відбувалися щонайменше раз на рік. 

Наступним документом став План дій Україна – ЄС 2005 року 

(Європейська політика сусідства) [232]. У документі підтверджувалися 

існуючі зобов’язання за Планом дій ЮВС. Зокрема, зазначалося, що 

співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх справ в контексті 

Європейської політики сусідства буде базуватися на існуючому Плані дій 

ЄС в сфері юстиції та внутрішніх справ в Україні та Плані-графіку його 

імплементації. У ході першого засідання у форматі Україна – Трійка ЄС 

(листопад 2002 року) міністри юстиції і внутрішніх справ України та Трійки 

ЄС підтвердили, що пріоритетними напрямками співробітництва у сфері 

юстиції та внутрішніх справ мають бути питання реадмісії та міграції, 

управління кордонами, боротьба з «відмиванням» коштів, торгівлею 

людьми та наркотичними засобами, так само, як і боротьба з корупцією, 

попередження та боротьба з сексуальною експлуатацією дітей і дитячою 

порнографією [232]. 

Правова природа зазначеного Плану, як і всіх інших, неоднозначна, і 

неодноразово була предметом наукового дослідження. Так, Смирнова К.В. 
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розглядає План дій як акт рекомендаційного характеру [344], а Бабін Б. 

розглядає всі Плани дій як програмні документи. На його думку, 

двосторонні Плани дій України з ЄС містять обов’язкові та рекомендаційні 

приписи та норми і тому можуть вважатися специфічною формою 

сучасного міжнародного права [112]. Слід зазначити, що вказані Плани дій 

приймались на виконання Угоди про партнерство та співробітництво між 

Україною і ЄС, про що зазначалося у самих Планах. У такій якості 

положення Планів дій розвивали положення Угоди про партнерство та 

співробітництво, яка є міжнародним договором у розумінні Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів 1969 року [121]. 

План дій Україна – ЄС 2005 року втратив чинність у зв’язку із 

схваленням нового документа між ЄС та Україною – Порядку денного 

асоціації Україна – ЄС (далі – ПДА) [243].  

Як зазначає Муравйов В.І., схвалення ПДА ознаменувало початок 

першого етапу інтеграції України до ЄС, адже він спрямований на 

імплементацію майбутньої Угоди про асоціацію, складовою частиною якої 

стане зона вільної торгівлі. Як і інші документи, ухвалені Радою з питань 

співробітництва Україна – ЄС, ПДА має рекомендаційний характер. Його 

положення можна віднести до м'якого права, застосування якого з боку ЄС є 

найхарактернішим для регулювання насамперед політичних відносин як 

всередині Союзу, так і в стосунках ЄС із третіми країнами. Проте він 

поступово стає практично найбільш значущим серед усіх документів, які 

визначають основи співпраці України та Євросоюзу. ПДА не має термінів 

виконання. Метою його ухвалення є полегшення імплементації тимчасової, 

а згодом – і повноцінної Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Однак 

лише цим значення документа для України не обмежується: важливою 

особливістю ПДА є те, що (хоча він і не містить положень про можливе 

членство України в Союзі) за своєю суттю документ спрямований на 

підготовку країни до виконання Копенгагенських критеріїв вступу до ЄС – 

політичних, економічних і правових [213]. 
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Також у 2009 році в рамках Європейської політики сусідства 

Європейським Союзом було започатковано ініціативу «Східне 

партнерство», яка охоплює шість країн – Азербайджан, Білорусь, Вірменію, 

Грузію, Молдову та Україну. Поява «Східного партнерства» ознаменувала 

початок формального розмежування зовнішньополітичних підходів ЄС до 

відносин з південними та східними сусідами ЄС. Метою Ініціативи є 

сприяння процесам реформ у країнах-партнерах, у тому числі шляхом 

укладення угод про асоціацію, включаючи створення ЗВТ, а також 

лібералізації візового режиму між ЄС та країнами-партнерами. Реалізація 

«Східного партнерства» базується на принципах диференціації, спільної 

відповідальності, а також на підході «більше за більше» (чим більший 

поступ країни-партнера у реформах, тим більшу підтримку вона отримає з 

боку ЄС) [157]. 

Цікавою є правова природа цього документу. З одного боку, Східне 

партнерство започатковано Повідомленням Комісії про Східне Партнерство 

2008 року [26], що дає підстави розцінити цей документ як одностороннє 

зобов’язання. З іншого – формат співробітництва було оформлено 7 травня 

2009 року у вигляді Спільної заяви Саміту Східного партнерства у Празі 

[349] глав держав або урядів та представників Республіки Азербайджан, 

Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Молдова та 

України, представників Європейського Союзу та Глав Держав або Урядів та 

представників держав-членів. Це дає підстави розцінювати його як 

політичний документ, який містить програмні норми. 

Східне партнерство, згідно зі Спільною заявою, започатковується як 

спільне прагнення держав-членів Європейського Союзу та їхніх 

східноєвропейських партнерів (далі – «країни-партнери»), що засновується 

на взаємних інтересах і зобов'язаннях, а також на спільній власності і 

відповідальності. Воно розвиватиметься спільними зусиллями та у 

цілковито прозорий спосіб. Слід вказати на неоднозначний дослівний 

переклад «shared ownership» як «спільної власності», що також має місце в 



 

 

 
 

68 

документі План дій Україна – ЄС 2005 року. Насправді, йдеться про спільні 

інтереси або спільну зацікавленість.  

До цього документу з моменту його прийняття було досить скептичне 

ставлення, оскільки не зовсім зрозуміло, що нового він привносив у 

відносини між Україною та ЄС, порівняно із тим, що вже містилося в інших 

чинних на той момент документах співпраці. Тобто постало питання про 

його т.зв. «додану вартість», на яку звертає увагу Мовчан Ю. Зокрема, автор 

вказує на те, що започаткування такої формули партнерства може сприяти 

виникненню необґрунтовано завищених сподівань країн-партнерів щодо 

кінцевих результатів цього проекту й відповідно створить прірву між 

очікуваннями східноєвропейських країн і реальними кроками з боку ЄС у 

напрямі інтеграції. Фактично єдина перспектива Східного партнерства, на її 

думку, – те, що він доповнить низку вже існуючих інструментів ЄС у 

відносинах з третіми країнами: угоди про партнерство та співробітництво, 

плани дій у рамках європейської політики сусідства, а також різні 

секторальні угоди зі спрощення візового режиму [209]. 

Скептичне ставлення до ініціативи у контексті «доданої вартості» 

також помітили ряд інших дослідників. Основні нарікання були на те, що 

ініціатива «Східного партнерства» щодо співпраці України та ЄС з 

політико-правових питань не запропонує кардинально нових напрямів 

взаємодії сторін, адже існуючі напрями двостороннього співробітництва 

залишаються актуальними і дотепер, а саме: конституційна реформа, 

реформа виборчого законодавства, реформа публічної адміністрації 

(адміністративна реформа), судова реформа, реформа системи кримінальної 

юстиції, подолання корупції [358, с. 29] 

Серед позитивних сторін відзначалися додаткові фінансові 

можливості для підтримки реформ в Україні. Зазначалося, що «Східне 

партнерство» в означених сферах може бути корисним для співробітництва: 

відповідним фінансуванням, наданням послуг у рамках міжнародної 

технічної допомоги та шляхом використання Порядку денного асоціації (на 
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заміну Плану дій Україна–ЄС) з чіткими завданнями, показниками, 

критеріями оцінки, часовими рамками та прив’язкою процесу фінансування 

до виконання поставлених завдань, отримання позитивного, усталеного 

результату [358]. 

Глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський вважає [359], що "Східне 

партнерство" не заслуговує високої оцінки, оскільки програма не надавала 

країнам, які до неї входили, – Україні, Білорусі, Молдові, Вірменії, Грузії та 

Азербайджану – можливості на вступ в Євросоюз. Програма, на думку 

міністра, відводила згаданим державам лише роль буферної зони між Росією 

та ЄС. 

Наступними документами у питаннях співробітництва між Україною 

та ЄС в сфері свободи, безпеки та юстиції стали План дій Україна–ЄС у 

сфері юстиції, свободи та безпеки (далі – План дій ЮСБ), затверджений на 

засіданні Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС (18 червня 

2007 р., м. Люксембург) та План-графік його імплементації, затверджений 

на засіданні Підкомітету № 6 «Юстиція, свобода та безпека» Комітету з 

питань співробітництва між Україною та ЄС (10 квітня 2008 р., м. Київ). 

План дій ЮСБ та План-графік його імплементації охоплюють 

співробітництво по 15 ключових напрямах, зокрема: міграція, притулок, 

управління кордонами, візи, безпека документів, боротьба з організованою 

злочинністю та тероризмом, боротьба з відмиванням грошей, включаючи 

протидію фінансуванню тероризму, боротьба з торгівлею людьми, 

наркотиками, корупцією, правове співробітництво у цивільних та 

кримінальних справах тощо [348]. При чому Міністерством юстиції України 

здійснюється постійний моніторинг та координація виконання заходів 

відповідно до Плану-графіку. 

Ще одним важливим документом у співробітництві України та ЄС в 

кримінальних справах став План дій з лібералізації ЄС візового режиму для 

України для короткострокових поїздок громадян від 23 листопада 2010 року 

[235]. У ньому визначено всі технічні умови, які має виконати Україна для 
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забезпечення прогресу в напрямі запровадження безвізового режиму як 

довгострокової перспективи для короткотермінових поїздок громадян 

України. Під час першої фази (законодавчі й політичні засади), що 

стосується саме боротьби з тероризмом, Україна повинна була схвалити 

національну стратегію протидії та боротьби з фінансуванням тероризму, 

прийняти закон про запобігання фінансуванню тероризму, а також схвалити 

відповідні конвенції ООН і Ради Європи про боротьбу із цим злочином [225, 

с. 319]. Друга фаза – імплементаційна, буде полягати в тому, що 

європейська сторона перевірятиме, як Україна впровадить прийняті закони. 

Рада ЄС з закордонних справ схвалила у червні 2014 року перехід до другої 

фази виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України 

[329]. 

Найвизначнішим документом у розвитку відносин між Україною та 

Європейським Союзом стала Угода про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, підписана 27 

червня 2014 року [370] (Угода про асоціацію). 

Угоди про асоціацію є основною правовою формою співробітництва 

між Європейським Союзом і державами, що не є членами Союзу. Як пише 

Хартлі Т. у роботі «Основи права Європейського співтовариства», «ці 

договори можуть випереджати вступ у Співтовариство нових членів або 

служити заміною членства в Співтоваристві» [381, с.503].  

Угода про асоціацію покликана забезпечити якісно новий, 

поглиблений формат відносин між Україною та ЄС. Вона є унікальним 

двостороннім документом, який виходить далеко за рамки подібних угод, 

укладених ЄС свого часу з країнами Центральної та Східної Європи. Угода 

не лише закладає якісно нову правову основу для подальших взаємин між 

Україною та ЄС, а й слугує стратегічним орієнтиром для проведення 

системних соціально-економічних реформ в Україні, широкомасштабної 

адаптації законодавства України до норм і правил ЄС [125, с.22]. 
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Згідно статті 486 УА, Угода набирає чинності в перший день другого 

місяця, що настає після дати здачі на зберігання останньої ратифікаційної 

грамоти або останнього документа про затвердження. До набрання чинності 

УА Україна і Європейський Союз домовилися тимчасово застосовувати її в 

частині, яка визначена Європейським Союзом.  

1 листопада 2014 набрало чинності тимчасове застосування Угоди, яке 

стало можливим після завершення у вересні того ж року необхідних 

внутрішніх процедур, зокрема ратифікації Угоди ВРУ та Європейським 

Парламентом, а також схвалення відповідного рішення Радою ЄС.  

Відповідно до Вербальної ноти SGS14/12029 Генерального 

Секретаріату Ради ЄС «Щодо визначеного стороною ЄС обсягу тимчасового 

застосування Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та 

їхніми державами-членами, з іншої сторони» від 30 вересня 2014 року [117] 

режим тимчасового застосування в частині розділу ІІІ «Юстиція, свобода та 

безпека» поширюється лише на статтю 14 «Верховенство права, повага до 

прав людини та основних свобод» і статтю 19 «Рух осіб». 

Таким чином, режим тимчасового застосування поширюється лише на 

ті сфери Угоди, які стосуються виключної або змішаної компетенції ЄС, 

оскільки застосування Угоди в інших сферах вимагає її ратифікації 

державами-членами ЄС. Хоча цей факт потенційно може створити певні 

обмеження для обміну інформацією, експертами і надання технічної 

допомоги, він не може стати непереборною перешкодою для практичної 

реалізації взятих зобов’язань.  

По-перше, ніщо не заважає сторонам виконувати зобов’язання в 

односторонньому порядку. По-друге, зобов’язання в частині запровадження 

безвізового режиму поїздок громадян України до країн ЄС реалізуються на 

базі Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 

для України 2010 року [235], що є незалежним від Угоди про асоціацію 

документом. По-третє, сторони можуть оновити зміст Плану дій Україна–ЄС 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2014
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у сфері юстиції, свободи та безпеки 2007 року, щоб відобразити досягнуті 

домовленості, а значна кількість зобов’язань може бути реалізована шляхом 

виконання Україною міжнародних договорів або рішень міжнародних 

організацій [371, с. 20]. 

В той же час варто зазначити, що тимчасово застосовується Розділ VI 

«Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством» 

та Додаток XLIII до нього, які входять до предмету співробітництва України 

та ЄС у кримінальних справах, та передбачають співробітництво з OLAF та 

Європейським судом аудиторів.  

Петров Р.А., досліджуючи досвід імплементації угод про асоціацію в 

іноземних країнах, зазначає про прийняття відповідними країнами 

спеціальних актів законодавства, що встановлюють порядок імплементації, 

та, в деяких випадках, визначають співвідношення національного 

законодавства та права ЄС. Наприклад, у 2001 році Парламент Хорватії 

ратифікував Угоду про стабілізацію та асоціацію і в той же час видав акт про 

імплементацію цієї Угоди, який передбачав імплементацію вторинного 

законодавства ЄС, однак не передбачав пряму дію права ЄС у правовій 

системі Хорватії. У 1992 р. Парламент Норвегії прийняв закон про 

імплементацію Угоди про ЄЕП 1992 р. Цей закон встановив перевагу 

положень зазначеної Угоди та вторинного права ЄС над національним 

законодавством Норвегії в разі виникнення колізій [89]. 

В Україні, окрім тимчасового застосування певних положень Угоди 

про асоціацію, Кабінетом Міністрів України було видано Розпорядження 

№207-р від 13 березня 2015 р. «Про схвалення рекомендації Ради асоціації 

між Україною та ЄС про імплементацію Порядку денного асоціації між 

Україною та ЄС» [341], яким схвалено рекомендацію Ради асоціації 

виконувати Порядок денний асоціації між Україною та ЄС, оскільки його 

імплементація спрямована на досягнення цілей Угоди про асоціацію. 

Додатком до вказаного розпорядження виступає Порядок денний асоціації 

між Україною та ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про 
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асоціацію, що визначає перелік реформ, які має здійснити Україна у 

співпраці з Європейським Союзом. 

Рішенням Ради асоціації №2/2014 від 15 грудня 2014 р. [338] з метою 

забезпечення обговорення на експертному рівні основних сфер, які 

підпадають під тимчасове застосування Угоди про асоціацію, утворено 

Підкомітет з питань свободи, безпеки та юстиції. 

23-24 липня 2015 року в Києві пройшло Перше засідання Підкомітету 

з питань свободи, безпеки та юстиції Комітету асоціації Україна–ЄС. Під 

час засідання аналізувалися стан реалізації Плану дій з лібералізації 

візового режиму, запобігання й боротьба з корупцією, реформа судової 

системи, системи органів прокуратури та правоохоронних органів, правове 

співробітництво, захист персональних даних тощо [347]. 

3 червня 2016 р. у Брюсселі відбулось Друге засідання Підкомітету з 

питань свободи, безпеки та юстиції, на якому, зокрема, обговорювалися 

питання співробітництва України з Радою Європи, Венеціанською комісією, 

реформування прокуратури, поліції та СБУ, створення Національного 

агентства з питань запобігання корупції, діяльність Національного 

антикорупційного бюро, перспективи співробітництва з Європейською 

судовою мережею, проблеми виконання міжнародних угод про 

співробітництво у цивільних та кримінальних справах, заходи по боротьбі з 

організованою злочинністю, торгівлею людьми, наркотиками, відмиванням 

коштів та фінансуванням тероризму, створення Національного агентства з 

питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів та необхідність залучення міжнародних 

експертів до роботи Агентства, проблеми незаконного перетину кордону з 

тимчасово окупованими територіями Донбасу та Криму [230]. 

Стаття 479 УА передбачає [370], що існуючі угоди, які регулюють 

окремі напрями співробітництва, що належать до сфери дії цієї Угоди, 

вважаються частиною двосторонніх відносин у цілому, що регулюються 

цією Угодою, а також складовою загальної інституційної основи 
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співробітництва. Такою угодою, зокрема, є План дій Україна – ЄС у сфері 

юстиції, свободи та безпеки 2007 року, який на сьогодні залишається 

чинним. 

Другий етап співпраці між Україною та ЄС у кримінальних справах 

пов'язаний із секторальним співробітництвом, яке охоплюється угодами зі 

спеціалізованими агенціями Європейського Союзу.  

Так, 4 грудня 2009 року під час Саміту Україна–ЄС була підписана 

Угода між Україною та Європолом про стратегічне співробітництво [365]. 

Цей документ покликаний сприяти координації зусиль держав-членів ЄС та 

України в запобіганні і протидії будь-яким формам міжнародної 

злочинності, проявам терористичних загроз, торгівлі людьми, наркотиками 

та іншими психотропними речовинами, нелегальній міграції.  

У 2015 році Україна ратифікувала Меморандум про взаєморозуміння 

між Україною та Європейським поліцейським офісом щодо встановлення 

захищеної лінії зв'язку, підписаний 11 березня 2015 року [307]. Набрання 

чинності цим документом зробить можливим встановлення в 

Національному контактному пункті щодо взаємодії з Європейським 

поліцейським офісом захищеного каналу зв'язку SIENA між Україною та 

Європолом та здійснення обміну інформацією через цей канал, що буде 

сприяти зусиллям України у боротьбі з транскордонною злочинністю [330].  

З Європолом також досягнуто домовленості щодо укладення Угоди 

про оперативне співробітництво, яка покликана поглибити відповідну 

взаємодію сторін [346]. 

28 січня 2010 року підписано Меморандум про взаєморозуміння між 

Міністерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим 

центром з наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA) [210]. 

Реалізація засад підписаного документа дозволить створити в Україні 

необхідні обсяги достовірної та науково-обґрунтованої інформації щодо 

стану наркотичної та алкогольної ситуації, що, в свою чергу, дасть 

можливість ухвалювати правильні управлінські рішення на рівні держави. 
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Моніторинг здійснюватиметься за чітко визначеними багаточисельними 

європейськими та національними індикаторами: вживання наркотиків та 

алкоголю серед загального населення; смертність, обумовлена вживанням 

наркотиків та алкоголю; найбільш уражені території та групи населення, 

політика контролю за алкоголем та ряд інших. 

Одним із критеріїв Плану дій щодо лібералізації візового режиму для 

громадян України було підписання Угоди про співробітництво України та 

Європейської організації з питань юстиції (Євроюсту). Угоду було 

підписано 27 червня 2016 року. Україна та ЄС зможуть створювати спільні 

слідчі групи, оперативно обмінюватися інформацією, координувати свої дії, 

сприяти збору доказів і надавати правову допомогу [376]. 

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Простір свободи, безпеки та юстиції можна назвати «простором» 

лише в частині «свободи», оскільки ЄС став вільним простором для руху 

громадян ЄС в межах Союзу – були зняті внутрішні державні кордони між 

державами-членами ЄС, запроваджено інститут громадянства 

Європейського Союзу та встановлено обов’язок кожної держави-члена ЄС 

надавати рівні умови проживання, праці та освіти для всіх громадян ЄС. 

Право на вільне пересування є безпосередньо застосовним і не вимагає 

прийняття будь-яких правових актів національними органами чи органами 

ЄС. У таких сферах, як «безпека» та «юстиція» більшість питань 

регулюються директивами та рамковими рішеннями, а отже, залежать від 

порядку їх імплементації. Питання ж гармонізації законодавств держав-

членів у питаннях судового та поліцейського співробітництва потребують 

одностайності усіх держав. 

2. Об’єднання свободи, безпеки та юстиції служить для зручності 

нормативного регулювання, а сам простір свободи, безпеки та юстиції є 
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юридичною конструкцією, створеною для об’єднання норм та принципів, 

що мають спільний предмет та єдине функціональне призначення. 

3. Ми не погоджуємось із тезою вітчизняних науковців про зовнішній 

вимір простору свободи, безпеки та юстиції ЄС. Поняття «простору 

свободи, безпеки та юстиції» є суто внутрішнім явищем ЄС, пов’язаним із 

вільним переміщенням громадян ЄС в межах Європейського Союзу. 

Простір СБЮ є простором завдяки тому, що діє в рамках Євросоюзу і не 

виходить на зовні, зберігаючи там свою актуальність. Говорячи про 

зовнішній вимір, ми можемо говорити лише про зовнішній вимір політики 

Євросоюзу у певній сфері, або про певні форми зовнішнього 

співробітництва Європейського Союзу у сфері свободи, безпеки та юстиції. 

Саме тому в обраній нами темі ми говоримо про співробітництво України та 

ЄС у сфері, а не у просторі в тому чи іншому його вимірі. 

4. Співробітництво у кримінальних справах в межах ЄС має певні 

проблемні аспекти, які полягають в істотних відмінностях у процесуальних 

питаннях в різних державах-членах ЄС: складність формальних вимог 

внутрішнього законодавства при розслідуванні справ, зокрема, щодо 

прийняття та допустимості доказів, їхнє різне тлумачення; невиправдана 

складність процедур виконання європейських ордерів тощо. 

5. Термінологічно «cooperation in criminal matters» немає належного 

перекладу українською мовою, який би відповідав суті поняття «matter», так 

як кримінальними справами в Україні до 2012 року традиційно позначали 

саме кримінальні провадження, відкриті по конкретному факту вчинення 

злочину. На нашу думку, поняття «criminal matters» та «cooperation in criminal 

matters» є дещо ширшим, і у діяльності компетентних органів ЄС та його 

держав-членів охоплює цілий комплекс питань, який розкривається через 

нормативний та інституційний механізми співробітництва. 

6. Під «нормативним співробітництвом у кримінальних справах» ми 

розуміємо 1) діяльність компетентних органів України та ЄС зі створення та 

застосування норм права шляхом підписання між Україною та Європейським 
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Союзом міжнародних договорів та відповідних документів, спрямованих на 

реалізацію таких договорів, в частині боротьби зі злочинністю у всіх її 

формах, угод про співпрацю між спеціалізованими агенціями та органами 

Європейського Союзу і відповідними правоохоронними органами України;  

2) комплекс заходів, пов’язаний із впровадженням у законодавство України 

норм, спрямованих на імплементацію підписаних із Європейським Союзом 

договорів в частині боротьби зі злочинністю у всіх її проявах. 

7. Під «інституційним співробітництвом у кримінальних справах» ми 

розуміємо 1) діяльність спеціально створених двосторонніх органів Угоди 

про асоціацію в питаннях співробітництва у кримінальних справах; 2) 

спільну правозастосовну практику інститутів та спеціалізованих агенцій 

Європейського Союзу і правоохоронних органів України по боротьбі зі 

злочинністю, сформовану на підставі укладених міждержавних угод та 

міжвідомчих угод про співробітництво; 3) комплекс заходів, пов’язаний із 

впровадженням у законодавство України норм права ЄС, рекомендацій 

органів Ради Європи, спрямованих на утвердження верховенства права та 

укріплення інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та 

правоохоронних і судових органів зокрема. 

8. Принципи співробітництва між Україною та ЄС варто називати саме 

принципами співробітництва Європейського Союзу з Україною, тобто 

принципами, втілення та дотримання яких вимагає Європейський Союз від 

третіх країн як умову співпраці, в тому числі через асоціацію, із ними.  

9. У розвитку співробітництва України та ЄС в цілому, і в питаннях 

співпраці у сфері свободи, безпеки та юстиції зокрема, можна виділити два 

етапи: 1) з 1999 по 2009 роки – побудова взаємних пріоритетів співпраці у 

рамках Планів дій та співробітництво України з ЄС у кримінальних справах в 

рамках «третьої опори» ЄС; 2) з 2009 року і по сьогодні – налагодження 

секторальної співпраці зі спеціалізованими органами ЄС (Європолом, 

Євроюстом, ОЛАФ та ФРОНТЕКС). 
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РОЗДІЛ 2. 

НОРМАТИВНИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ЄС 

В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ У СФЕРІ СВОБОДИ, БЕЗПЕКИ ТА 

ЮСТИЦІЇ 

 

2.1. Співробітництво України та ЄС у напрямі «свобода» 

 

Після розширення Європейського Союзу 1 травня 2004 року ЄС і 

Україна мають спільний кордон і, як безпосередні сусіди, стикаються зі 

спільними проблемами, пов’язаними, перш за все, зі свободою переміщення 

осіб, що є частиною напряму «свободи» у просторі свободи, безпеки та 

юстиції ЄС. Як було визначено у Розділі І дисертаційного дослідження, 

нормативний механізм співробітництва передбачає прийняття нових та 

внесення змін в діючі закони і підзаконні акти, спрямовані на імплементацію 

положень, визначених безпосередньо Угодою про асоціацію та додатками до 

неї (зокрема, імплементацію актів законодавства ЄС), Порядком денним 

асоціації Україна-ЄС [243], Планом дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України [235], Планом дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи 

та безпеки [234], документами, що приймаються на самітах Україна-ЄС, і 

документами, що приймаються двосторонніми органами асоціації Україна-

ЄС по питанням боротьби зі злочинністю у всіх її формах. 

«Свобода» є важливим напрямом співробітництва у кримінальних 

справах, так як передбачає вжиття цілого ряду заходів, пов’язаних з 

боротьбою із нелегальною міграцією та супутніми злочинами, такими як 

торгівля людьми, контрабанда наркотиків та зброї. 

Саме тому важливо проаналізувати основи співробітництва України та 

ЄС у напрямі «свобода», елементами якої є міграція, притулок, управління 

кордонами, візові питання, а також окреслити можливі напрями посилення 

такого співробітництва. 
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Одним із основних документів, який започаткував стратегічне 

співробітництво України та ЄС щодо нелегальної міграції та управління 

кордонами, став План дій Європейського Союзу в галузі юстиції та 

внутрішніх справ 2001 року [233]. План дій ЮВС у Главі ІІІ містив дві сфери 

співробітництва, які відповідають сьогоднішньому напряму «свобода»: 1) 

міграція та притулок; 2) прикордонне співробітництво та візова політика.  

У Плані було визначено два стратегічних завдання у цих сферах: 1) 

забезпечити ратифікацію та імплементацію найбільш важливих міжнародних 

документів, спрямованих на боротьбу з нелегальною міграцією; 2) підвищити 

рівень управління міграційними процесами та вжити належних заходів в 

галузі прикордонного контролю, реадмісії та візової політики з метою 

запобігання використанню території України для нелегальної міграції та 

транзиту нелегальних мігрантів на територію Європейського Союзу. 

Ці питання невипадково постали як ключові для співробітництва 

України з ЄС на той час. Саме у 2001 році спостерігаються ряд подій, що 

дали поштовх до налагодження співробітництва ЄС із сусідніми країнами. 

По-перше, відбувається дедалі тісніша інтеграція в Європі, що зумовило 

занепокоєність ЄС щодо міграційних потоків. По-друге, терористичні атаки 

11 вересня 2001 року поставили на перший план безпекові питання, і юстиція 

та внутрішні справи (ЮВС) стали пріоритетом на порядку денному 

Європейського Союзу [54, c.1].  

По суті зазначені завдання були поставлені у формі зобов’язань для 

України та корелювалися з загальними вимогами ЄС у сфері юстиції та 

внутрішніх справ. 

Наступним ключовим документом став План дій Україна – ЄС у сфері 

юстиції, свободи та безпеки 2007 року [234] (далі – План дій ЮСБ). Питання, 

що охоплюють такі сфери, як міграція і притулок, управління кордонами та 

візи були включені до блоку «свобода».  

Розглянемо основні законодавчі документи та реформи, які були 

здійснені на виконання блоку «свобода» Плану дій ЮСБ. 
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На виконання Плану дій ЮСБ з метою зміцнення співробітництва у 

протидії нелегальній імміграції між Україною та Євросоюзом у 2007 році 

було укладено дві угоди: Угоду про реадмісію осіб (набрала чинності з січня 

2010 року) [368] та Угоду про спрощення оформлення віз [369] (набрала 

чинності з січня 2008 року). 

Основна мета Угоди про реадмісію осіб полягає у запровадженні 

ефективних процедур ідентифікації та безпечного й організованого 

повернення осіб, які не виконують умов, передбачених для в’їзду на 

територію України або однієї з держав-членів Європейського Союзу та 

перебування на ній, або припинили виконувати такі умови; а також – у 

полегшенні транзитного проїзду таких осіб, беручи до уваги, що в разі 

необхідності Україна й держави-члени Європейського Союзу докладатимуть 

усіх зусиль для повернення громадян третіх країн та осіб без громадянства, 

які незаконно в’їхали на територію Договірних Сторін, до держав їхнього 

походження або постійного проживання [132, с. 94]. Угода встановлює 

процедуру реадмісії громадян України, громадян третіх країн та осіб без 

громадянства.  

Зобов’язання держав-членів стосовно реадмісії покладається на 

державу-члена, яка видала візу або дозвіл на проживання. За загальним 

правилом особа, яка підлягає реадмісії, повертається назад у країну 

призначення тим самим шляхом і через ті самі країни, якими вона потрапила 

в країну, де її затримали. Для визначення маршруту затриманої особи можуть 

використовуватися офіційні заяви співробітників органів прикордонного 

контролю чи інших свідків, які можуть підтвердити перетин кордону 

відповідною особою, іменні квитки пасажира та списки пасажирів літака, 

поїзда, автобуса чи судна, які свідчать про перебування та маршрут 

слідування відповідної особи, а також інші документи, посвідчення й 

рахунки (наприклад, готельні рахунки, направлення до лікарів, перепустки до 

державних чи приватних інституцій, договори про оренду автомобіля, 

квитанції кредитних карток тощо) [388, c.380]. 
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При чому вже в перші кілька років після набрання чинності угодою 

робилися різні прогнози щодо наслідків її дії. З одного боку, Угоду про 

реадмісію розглядали як засіб протидії підвищеній останніми роками 

нелегальній імміграції в Україну, а також як фактор стримування самих 

громадян України, бажаючих без візи виїхати в ЄС. З іншого боку, існували 

думки про негативні наслідки даної угоди, посилення проблеми нелегальної 

міграції в Україні. Так, експерт проекту Universal Assistance Гольбін М. 

наводить цифри, які свідчать про зростання кількості мігрантів: якщо в 

1999 році міграційна служба України виявила 25 тис. нелегалів, то з 2005 

року їх щорічний приріст становив 12-14 тис. чол., а в 2011 році загальна 

кількість нелегальних іммігрантів в Україні склала 55 тис. чол. Також за 

даними Прикордонної служби України, щорічно територію України 

перетинає 30-40 тис. чол. для нелегальної міграції в ЄС. Відповідно, кількість 

нелегалів в Україні стабільно збільшується, незважаючи на дію Угоди про 

реадмісію [236]. 

Ще одним документом, який по суті обумовлював підписання Угоди про 

реадмісію, стала Угода між Україною та Європейським Співтовариством про 

спрощення оформлення віз [369].  

При чому ключовим фактором лібералізації візового режиму з Україною 

ЄС визначив саме угоду про реадмісію. Як зазначають Пірс С., Гюльд Е.та 

Томкін Дж., факторами, що обумовили мандат на переговори про спрощення 

візового режиму, були: наявність угод про реадмісію (або активний 

переговорний процес щодо них); цілі зовнішніх зносин; успішне 

впровадження двосторонніх угод або прогрес у питаннях, пов’язаних з 

простором юстиції, свободи і безпеки (зокрема, управління кордонами, 

безпека документів, міграція та притулок, боротьба з тероризмом, 

організованою злочинністю і корупцією) [53, c. 316]. Що стосується змісту 

угод, то вони відрізняються залежно від візової політики країни, стану 

введення біометричних паспортів і існуючих практичних проблем [53, 

c. 316]. 
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У 2012 році було підписано Угоду між Україною та Європейським 

Союзом про внесення змін до Угоди між Україною та Європейським 

Співтовариством про спрощення оформлення віз [367]. Положеннями цієї 

угоди, зокрема, розширюються категорії громадян України, які мають право 

на спрощене оформлення безкоштовних та багаторазових віз (додається ще 9 

категорій); удосконалюється порядок оформлення віз для представників 

засобів масової інформації; визначаються чіткі терміни дії багаторазових віз; 

встановлюється можливість термінового оформлення віз (протягом 3 діб) 

особам, які проживають на значній відстані від місця подання візового 

клопотання (за умови сплати термінового консульського збору); 

запроваджується безвізовий режим поїздок для громадян України, які 

користуються біометричними службовими паспортами [200]. 

Підписання зазначеної угоди стало результатом певних успіхів у 

виконанні Україною своїх зобов’язань у рамках діалогу щодо лібералізації 

ЄС візового режиму, який було започатковано на Паризькому саміті 

Україна–ЄС у вересні 2008 р. На саміті Україна–ЄС у листопаді 2010 року 

нашій державі надано План дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму (далі – План дій з лібералізації). План дій з лібералізації 

містить перелік конкретних критеріїв ЄС за чотирма блоками, які Україна 

повинна запровадити у своєму законодавстві: 

безпека документів, включаючи впровадження біометричних даних; 

управління міграцією, у т.ч. протидія нелегальній міграції та реадмісія; 

громадський порядок та безпека; 

забезпечення основоположних прав і свобод людини. 

План дій з лібералізації виконується у дві фази: в рамках першої 

(законодавчої) у відповідність до стандартів ЄС мають бути приведені 

законодавство та нормативні акти у відповідних сферах; під час другої 

(імплементаційної) – необхідно організувати практичне виконання 

оновленого законодавства та забезпечити функціонування відповідно до 
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стандартів ЄС національної практики у сферах, охоплених Планом дій ЮСБ 

[235]. 

Протягом періоду виконання Україною Плану дій з лібералізації, 

Європейською Комісією та Європейською службою зовнішньої діяльності за 

участю експертів держав-членів ЄС здійснюється відповідний моніторинг та 

оцінка прогресу нашої держави у його реалізації [235]. 

У 2014 році Кабінет Міністрів України прийняв Розпорядження «Про 

затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази Плану 

дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» 

від 20 серпня 2014 року № 805-р. [283] (далі – Національний план заходів), 

який передбачає перелік конкретних заходів на законодавчому рівні, які 

розділено за чотирма блоками. У контексті візового режиму Національний 

план заходів передбачає ряд цілей, яких має бути досягнуто Україною.  

Питання візового режиму, передусім, пов’язане з політикою у сфері 

міграції. Тому одним із завдань, закладених ще у Плані дій ЮСБ, було 

створення Державної міграційної служби України для забезпечення 

належного міжвідомчого співробітництва на центральному, регіональному і 

місцевому рівні шляхом поєднання існуючих структур. На виконання цього 

пункту у грудні 2010 року Указом Президента України було створено 

Державну міграційну службу України. З моменту затвердження Указом 

Президента України у квітні 2011 року Положення про Державну міграційну 

службу розпочалась фактична робота по формуванню апарату та 

організаційно-правовому забезпеченню її діяльності [135].  

Одним з пріоритетних напрямків діяльності Державної міграційної 

служби (далі – ДМС) є забезпечення виконання Національного плану з 

виконання Плану дій з лібералізації ЄС візового режиму для України [135]. 

Слід зазначити, що Національний план заходів [283] у сфері міграції 

передбачає по суті подальшу імплементацію вже прийнятих заходів щодо 

реадмісії та ефективну імплементацію законодавчої бази у сфері управління 

міграцією, зокрема: 
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подальше ефективне виконання Угоди між Україною та ЄС про 

реадмісію осіб та заходів щодо реінтеграції громадян України (які 

повертаються за процедурою добровільного повернення, видворення або у 

порядку реадмісії); 

ефективну імплементацію законодавчої бази у сфері управління 

міграцією, зокрема забезпечення належними людськими ресурсами з 

відповідними чіткими повноваженнями в усіх аспектах управління 

міграцією, а також ефективну співпрацю між заінтересованими органами 

виконавчої влади; 

запровадження міграційного профілю та його регулярне оновлення, 

ефективний аналіз накопичених даних про обсяги та потоки міграції; 

послідовне впровадження ефективної методології виявлення нелегальної 

міграції всередині країни, аналіз ризиків (звітування відповідних державних 

органів та аналіз на кожному адміністративному рівні, наприклад, 

регіональному та центральному), а також розслідування справ про 

організовану нелегальну міграцію, зокрема ефективну співпрацю між 

відповідними державними органами; 

забезпечення належної інфраструктури (включаючи центри утримання), 

зміцнення спроможності відповідальних органів у забезпеченні видворення з 

території України громадян третіх держав, які нелегально перебувають та/або 

перетинають територію країни. 

Таким чином, найбільше заходів у сфері управління міграцією 

стосуються подальшого розвитку баз даних, методології виявлення 

нелегальної міграції всередині країни, аналізу та управління ризиками, а 

також створення належної інфраструктури. 

Слід зазначити, що вказані заходи повністю корелюються з 

відповідними положеннями Плану дій ЮСБ. Створення належних умов у 

центрах для утримання нелегальних мігрантів; забезпечення відповідності 

європейським стандартам адміністративного законодавства щодо осіб, 

затриманих за незаконний перетин кордонів України; забезпечення 
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здійснення судового контролю за усіма рішеннями про затримання, 

тривалість яких перевищує 72 години, передбачено у Плані дій ЮСБ. Крім 

того, до 2017 року передбачено створення єдиної інформаційно-аналітичної 

системи управління міграційними процесами [283]. 

Європейська Комісія у своєму шостому звіті про стан виконання 

Україною Плану дій ЮСБ від 18 грудня 2015 р. відзначила успішне 

виконання Україною ряду критеріїв [95]. Зокрема, у доповіді зазначається, 

що реалізація системи інтегрованого управління кордонами в Україні 

просунулася вперед. Державна прикордонна служба України (далі – ДПСУ), 

незважаючи на складну ситуацію на Сході країни, здійснює заходи з 

модернізації правоохоронного органу відповідно до кращих практик ЄС. 

Органи влади України забезпечили підключення пунктів пропуску через 

кордон до баз даних Інтерполу. У листопаді 39 пунктів пропуску було 

підключено до баз даних Інтерполу. Решта 118 пунктів пропуску будуть 

підключені в 2016 році. Україна здійснила подальші кроки щодо 

співробітництва у сфері прикордонного контролю та прикордонного нагляду 

із сусідніми державами, що вже функціонувало достатньо добре. Що 

стосується майбутньої Стратегії інтегрованого управління кордонами, ДПСУ 

розробила нову Концепцію інтегрованого управління кордонами на період 

2016–2020 років [95] (далі – Концепція щодо кордонів), яка була схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року [311]. 

Концепція щодо кордонів містить перелік основних проблем у сфері 

інтегрованого управління кордонами та пропонує відповідні шляхи їх 

розв’язання. У напрямі проведення внутрішньодержавних процедур таким 

шляхом визначено удосконалення системи правового регулювання у сфері 

інтегрованого управління кордонами та адаптації законодавства щодо 

державного кордону до законодавства Європейського Союзу, зокрема 

вдосконалення механізму здійснення контролю за в’їздом та перебуванням в 

Україні іноземців та осіб без громадянства з урахуванням європейських 

стандартів, застосування біометричних даних у візових та паспортних 
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документах, приведення норм законодавства щодо митної справи у 

відповідність з Міжнародною конвенцією про спрощення та гармонізацію 

митних процедур [207]. 

У цьому контексті важливим є впровадження завдань Плану дій ЮСБ 

щодо безпеки документів, оскільки поступове запровадження біометричних 

закордонних паспортів відповідно до стандартів ІКАО, у тому числі в 

українських консульствах за кордоном, та поетапна відмова від паспортів, які 

не відповідають вимогам ІКАО, є мінімальним стандартом, який вимагається 

Європейським Союзом. Відповідні завдання знайшли відображення у 

Національному плані заходів [283], яким передбачено досягнення таких 

цілей: 

поступова видача біометричних закордонних паспортів, що 

відповідають стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), у 

тому числі в консульських установах України за кордоном, поступове 

вилучення паспортів, що не відповідають стандартам ІКАО; 

високий рівень інтегрованості та забезпечення безпеки під час подання 

заяв, персоналізації і передачі закордонних паспортів, а також національних 

паспортів та інших первинних документів, що посвідчують особу; 

швидка та систематична передача інформації про викрадені та втрачені 

паспорти до баз даних Інтерполу з викрадених та втрачених паспортів 

(LASP); регулярний обмін зразками паспортів та співробітництво з ЄС з 

питань забезпечення безпеки документів. 

З метою запровадження біометричних документів для виїзду за кордон 

було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року 

№ 152 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та 

вилучення». Відповідно до зазначеної постанови, біометричні закордонні 

паспорти в Україні запроваджуються з 1 січня 2015 року. [280]. 
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Однак законодавча робота у напрямі безпеки документів продовжується. 

14 липня 2016 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового 

режиму для України» [256]. Однією з ключових новацій закону є 

запровадження паспорту громадянина України у формі картки з 

безконтактним електронним носієм, який містить інформацію про особу, що 

дозволить звести до мінімуму ймовірність проходження процедури 

ідентифікації іншою особою.  

Разом з тим, закон містить ряд неузгодженостей. Зокрема, законом 

передбачено, що кожен громадянин України, який досяг 

чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина 

України. При цьому, відповідно до ст. 16 Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» [273] 

серед підстав відмови у видачі документа є випадок, коли за видачею 

документа звернувся заявник, який не досяг шістнадцятирічного віку. Таким 

чином, не зрозуміло, яким чином особа, яка досягла 14 років має реалізувати 

свій обов’язок по отриманню паспорту, якщо за законом їй має бути 

відмовлено у видачі такого документу. При цьому, варто зауважити, що 

законом не запропоновано якогось альтернативного порядку звернення за 

отриманням паспорту для осіб, які досягли 14-річного віку (їх законними 

представниками, опікунами). Таким чином, це свідчить про колізію правових 

норм та можливі негативні наслідки у правозастосуванні в майбутньому, що 

обумовлює прийняття необхідних законодавчих змін, які б врегулювали це 

питання. 

Важливою складовою Плану дій ЮСБ є розробка політичних засад та 

законодавства щодо притулку у відповідності з міжнародно-правовими 

стандартами та стандартами ЄС. 



 

 

 
 

88 

У Національному плані заходів [283] питання реалізації співробітництва 

з ЄС у сфері притулку передбачають ефективну імплементацію 

законодавства з питань притулку, зокрема забезпечення належної 

інфраструктури (у тому числі центрів розміщення) та підвищення 

спроможності відповідальних органів у сфері здійснення процедур надання 

притулку, розміщення шукачів притулку та захисту їх прав (у тому числі 

документування шукачів притулку та біженців з метою забезпечення 

ефективного доступу до користування своїми правами), а також інтеграція 

біженців. 

Варто відзначити певний прогрес протягом 2016 року в імплементації 

законодавства щодо захисту біженців. Так, 4 лютого 2016 року було 

прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про 

біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту"» [262], яким удосконалюється процедура виправлення виявлених 

помилок та неточностей у відомостях про особу: 

внесених до рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту, та відомостях про особу; 

внесених до відповідних рішень про втрату, позбавлення статусу 

біженця або додаткового захисту і про скасування рішення про визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.  

Також 4 лютого 2016 року було прийнято Закон України «Про внесення 

змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо розгляду 

судами позовів про примусове видворення або щодо затримання з метою 

ідентифікації та забезпечення примусового видворення іноземців та осіб без 

громадянства або забезпечення передачі іноземців та осіб без громадянства 

відповідно до міжнародних договорів України про реадмісію» [263], яким 

були передбачені зміни щодо особливостей провадження у справах за 

адміністративними позовами з приводу видворення іноземців та осіб без 

громадянства, зокрема щодо невідкладного розгляду судами позовів про 

затримання з метою ідентифікації. Однак, цей Закон по суті було змінено з 
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прийняттям 19 травня 2016 року Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо удосконалення положень судового 

захисту іноземців та осіб без громадянства і врегулювання окремих питань, 

пов’язаних з протидією нелегальній міграції» [261], яким встановлюються 

особливості провадження у справах за адміністративними позовами з 

приводу затримання та видворення іноземців та осіб без громадянства, 

зокрема передбачено такі заходи для забезпечення адміністративного позову, 

як зобов'язання повідомляти відповідний орган/підрозділ про місце 

тимчасового перебування кожні 72 години, надання гарантій від громадян 

або організації та затримання. 

Важливою нормативною основою для співробітництва у напрямі 

«свобода» стала підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі – 

«Угода про асоціацію») [370]. Угода про асоціацію спрямована на 

підвищення діалогу і співпраці сторін з питань міграції, надання притулку та 

управління кордонами. У документі підкреслено важливість запровадження 

режиму безвізових поїздок для громадян України в установленому порядку, 

за умови належної організації та безпечної мобільності [66]. 

В Угоді про асоціацію питанню співробітництва щодо міграції, притулку 

та управління кордонами присвячена стаття 16. Слід зазначити, що у статті 

досить детально регламентовано напрями такого співробітництва. Так, 

співробітництво буде зосереджуватися на:  

a) подоланні причин виникнення міграції, активно використовуючи 

можливості співробітництва у цій сфері з третіми країнами та в рамках 

міжнародних форумів; 

b) спільному запровадженні ефективної та превентивної політики щодо 

боротьби з нелегальною міграцією, незаконним переправленням нелегальних 

мігрантів через державний кордон та торгівлею людьми, у тому числі щодо 

методів боротьби з організованими злочинними групами, що здійснюють 

незаконне переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон та 

торгівлю людьми, а також захисту жертв таких злочинів; 
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с) запровадженні всеохоплюючого діалогу з питань притулку, зокрема 

стосовно практичних аспектів реалізації Конвенції ООН про статус біженців 

1951 року, Протоколу щодо статусу біженців 1967 року та інших відповідних 

міжнародних документів, а також шляхом забезпечення поваги принципу 

«невислання»; 

d) правилах щодо доступу, забезпеченні прав та статусу осіб, яким 

надано доступ, гідному поводженні та інтеграції іноземців, які проживають 

на законних підставах; 

е) подальшому розвитку оперативних заходів у сфері управління 

кордонами: 

i) співробітництво у сфері управління кордонами може включати, inter 

alia, навчання, обмін найкращими практиками, зокрема технологічні аспекти, 

обмін інформацією з дотриманням встановлених правил та, у разі потреби, 

обмін офіцерами зв’язку; 

ii) зусилля Сторін у цій сфері будуть спрямовані на ефективну 

імплементацію принципу інтегрованого управління кордонами. 

f) посиленні рівня безпеки документів; 

g) розвитку ефективної політики повернення, зокрема у її регіональному 

вимірі; 

h) обміні поглядами щодо нелегального працевлаштування мігрантів. 

По суті, зазначені завдання є логічним продовженням завдань, 

передбачених у Плані дій ЮСБ, адже напрями співробітництва, закріплені у 

статті 16, цілком корелюються з напрямами, прописаними у Плані дій ЮСБ. 

При чому зазначено, що розвиток цих напрямів має відбуватися згідно з 

відповідним законодавством ЄС та чинним національним законодавством. На 

нашу думку, це означає необхідність пошуку певного балансу між двома 

правовими системами. Тобто по суті це положення відтворює норми статті 51 

Угоди про партнерство та співробітництво, яка передбачала «приблизну 

адекватність законів» у основних сферах співробітництва. 



 

 

 
 

91 

Таким чином, на сьогодні ряд ключових аспектів співробітництва 

України та ЄС у напрямі «свобода» потребують подальшого розвитку. Так, 

ряд питань мають певний прогрес у виконанні, зокрема це ті позиції Плану 

дій ЮСБ, які на сьогодні є вирішеними. Однак динаміка розвитку відносин і 

виконання взаємних зобов’язань потребують формування нових пріоритетів 

співробітництва у напрямі «свобода».  

 

2.2. Співробітництво України та ЄС у напрямі «безпека» 

 

Напрям «безпека» включає в себе співробітництво щодо протидії 

тяжким транснаціональним злочинам, в тому числі організованій злочинності 

у формі торгівлі людьми, незаконного ввозу мігрантів, незаконного 

переміщення наркотиків, підробки документів, відмивання грошей, 

тероризму тощо. 

Початок відносини України з Європейським Союзом у цьому напрямі 

було закладено Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і 

Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі – УПС) від 

14 червня 1994 р. Угоду було ратифіковано Україною 10.11.94 року. [372]. 

Аналіз тексту Угоди свідчить про те, що основну увагу сторони зосередили 

на двох питаннях – протидії відмиванню коштів та нелегальному обороту 

наркотиків. Так, до Угоди було включено статтю 68 «Відмивання коштів», 

згідно якої сторони зобов’язані «прийняти всіх зусиль по співробітництву з 

метою запобігання використання своїх фінансових систем для відмивання 

доходів від злочинної діяльності», причому мова йде не тільки про доходи 

від злочинів у сфері незаконного обороту наркотичних засобів і 

психотропних речовин, але й про будь-які інші злочинні надходження. Крім 

того, статтею 68 було передбачено надання Україні «адміністративного й 

технічного сприяння з метою вироблення прийнятних стандартів у 

запобіганні відмивання грошей, еквівалентних стандартам, прийнятим 
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Співтовариством і міжнародними форумами по даним питанням, включаючи 

спеціальну групу по фінансовій діяльності (FATF)». 

З наведеного положення випливають обов’язки сторін Угоди. Для 

Європейського Союзу – це надання Україні адміністративного та технічного 

сприяння в створенні власної системи боротьби з відмиванням грошей, 

близької до тієї, яку створено в європейських країнах відповідно до Директив 

Ради ЄС 91/308 від 10 червня 1991 року і 2000/46/ЄС від 18 вересня 2000 

року і Сорока Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з 

відмиванням грошей (FATF) [345]. Україна була зобов’язана створити 

національний механізм протидії відмиванню коштів шляхом створення в 

національному законодавстві системи норм, спрямованих на боротьбу з 

відмиванням грошей, еквівалентних існуючим у ЄС. Разом з тим, до 2002 

року такого механізму не було створено і відповідно співробітництво 

України та ЄС було поставлено під загрозу. При чому це стосувалося усіх 

сфер, в тому числі і торгівельної, що було пов’язано із включенням України 

до «чорного списку» FATF, адже знаходження держави у такому списку 

автоматично означає, що транзакції за участі її резидентів є підозрілими і 

підлягають додатковій перевірці.  

Ситуація зі співробітництвом у сфері протидії незаконному обігу 

наркотиків не була настільки складною та критичною, як протидія 

відмиванню коштів, адже законодавство України на момент укладення УПС 

вже містило певні механізми протидії незаконному обороту наркотиків, в 

тому числі кримінально-правові. Разом з тим, сторони згідно статті 79 УПС 

зобов’язувались співпрацювати для підвищення ефективності та якості 

політики і заходів по боротьбі з незаконним виробництвом, постачанням та 

продажем наркотиків і психотропних речовин, включаючи запобігання 

втратам хімічної вихідної сировини, а також в галузі сприяння запобіганню і 

зменшенню попиту на наркотики. Співробітництво в цій сфері базується на 

взаємних консультаціях та тісній координації між Сторонами у тому, що 
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стосується цілей та заходів в різних галузях, які мають відношення до 

наркотиків [169]. 

Зобов’язання сторін було побудовано за тим же принципом, що і згідно 

зі статтею 68 – Україна була зобов’язана створити національний механізм 

протидії незаконному обороту наркотиків шляхом створення в 

національному законодавстві відповідної системи норм, а ЄС – надавати 

методологічну допомогу у формі технічного й адміністративного сприяння. 

Конкретні форми технічного й адміністративного сприяння були 

визначені у статті 84 Угоди: 

розробка проектів національних законодавчих актів у сфері запобігання 

протиправній діяльності; 

створення інформаційних центрів; 

підвищення ефективності діяльності організацій, що беруть участь у 

запобіганні протиправній діяльності; 

навчання персоналу, розвиток дослідницької бази; 

розробка взаємоприйнятих заходів, що перешкоджають протиправній 

діяльності.  

На основі УПС, Гаазької програми про зміцнення свободи, безпеки і 

правосуддя в Європейському Союзі та Плану дій щодо реалізації Гаазької 

програми, Стратегії ЄС стосовно зовнішніх аспектів юстиції і внутрішніх 

справ: глобальна свобода, безпека і юстиція у 2007 році було розроблено 

План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки та План-графік 

його реалізації. У Плані дій 2007 року передбачалося, що його План-графік 

буде «живим» документом, який оновлюватиметься принаймні один раз на 

рік. У пункті 5 Розділу V Плану передбачалося, що для підтримки заходів, 

визначених у цьому документі, «в межах існуючих пріоритетів» буде надана 

фінансова допомога ЄС а «нові інструменти зовнішньої допомоги суттєво 

збільшать гнучкість [її] застосування» [113]. 

Згідно з Розділом ІІІ Плану дій ЮСБ напрям «безпека» включає шість 

великих складових: 1) боротьба з організованою злочинністю і тероризмом; 
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2) боротьба з відмиванням грошей, включаючи протидію фінансуванню 

тероризму; 3) торгівля людьми; 4) наркотики; 5) митниця (правоохоронні 

аспекти); 6) корупція.  

Кожна зі складових, у свою чергу, може бути умовно поділена на дві 

підскладові: зобов’язання щодо створення нормативної бази та зобов’язання 

щодо забезпечення інституційної складової. Хоча формулювання 

інституційної складової є дещо декларативним, в рамках підрозділу 3.2 

дисертаційної роботи ми прослідкували визначені Планом дій ЮСБ цілі і 

проаналізували їх досягнення.  

Певною мірою поділ напряму «безпека» на шість складових є умовним, 

адже протидія організованій злочинності так або інакше включає протидію 

всім іншим злочинним проявам. Більш того, перший елемент цього напряму 

в силу особливостей побудови Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності 2000 року охоплює наступні п’ять, що певним 

чином ускладнює дослідження проблеми, адже організована злочинність має 

набір взаємопов'язаних цілей: максимізацію злочинних доходів, у тому числі 

через вчинення тяжких злочинів (торгівля людьми, незаконний оборот 

наркотиків), відмивання «брудних» грошей, зрощування з державною владою 

[133] – корупцію.  

Крім того, термінологічна неузгодженість прослідковується в самій 

Угоді про асоціацію. Так, стаття 22 Угоди має узагальнюючу назву 

«Боротьба зі злочинністю та корупцією» і встановлює, що співробітництво у 

цій сфері, або як її визначає Угода – у сфері боротьби з кримінальною та 

незаконною організованою чи іншою діяльністю, спрямовується на 

вирішення таких проблем як: незаконне переправлення через державний 

кордон нелегальних мігрантів, торгівля людьми і вогнепальною зброєю та 

незаконний обіг наркотиків; контрабанда товарів; економічні злочини, 

зокрема злочини у сфері оподаткування; корупція як у приватному, так і в 

державному секторі; підробка документів; кіберзлочинність. 
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Тобто, виходячи зі змісту вказаної норми, можна дійти висновку, що 

поняттям «злочинність» в рамках УА охоплюються зазначені вище 

суспільно-небезпечні діяння. У свою чергу, в інших статтях Розділу ІІІ 

«Юстиція, свобода та безпека» УА окремо закріплені такі напрями взаємодії 

як співробітництво у боротьбі з тероризмом (ст. 23) та боротьба з 

легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму (ст. 20). 

Безперечно і тероризм, і легалізація коштів, а також фінансування тероризму, 

є проявами злочинності, які в більшості випадків вчиняються в організованих 

формах. Однак, ані тероризм, ані легалізація (відмивання) коштів чи 

фінансування тероризму не визначені у ст. 22 УА в якості проблем, на 

вирішення яких спрямоване співробітництво у сфері боротьби зі 

злочинністю. Хоча, наприклад, такий напрям взаємодії як співробітництво у 

боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та 

психотропних речовин, хоча і виокремлений в статті 21 УА, все ж таки 

окремо закріплений у статті 22 УА.     

Таким чином, з огляду на зазначене, можна припустити, що тероризм 

та легалізація коштів не охоплюються терміном «злочинність» в рамках УА. 

Однак це – теоретичне припущення, яке базується виключно на аналізі 

структурної побудови окремих статей УА. 

Для уникнення рекурсії в дослідженні вважаємо за доцільне розглянути 

всі вказані вище елементи напряму «безпека» Плану дій ЮСБ не окремо, а за 

предметним підходом, і точкою відліку взяти протидію організованій 

злочинності як найбільш комплексне явище.  

Загальносвітова тенденція свідчить про те, що основна увага у 

контексті протидії організованій злочинності зосереджена на протидії 

незаконному обороту наркотиків, відмиванню грошей і фінансуванню 

тероризму. Хоча такий підхід складно назвати виправданим, адже він 

призводить до надмірного зосередження на протидії конкретним видам 

злочинів. Навіть базова система протидії організованій злочинності 

побудована за принципом протидії конкретним видам злочинів. Так, 
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протоколи до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності 2000 року (далі – Конвенція 2000 року) стосуються 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і 

покарання за неї та Протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, 

морю і повітрю, а в самій Конвенції значну увагу приділено відмиванню 

коштів та іншим злочинам. Хоча тут потрібно відразу наголосити на тому, 

що Конвенція 2000 року дещо звужено підходить до категорії організована 

злочинність, визначаючи її через призму організованої злочинної групи, яка 

шляхом злочинної діяльності має на меті отримати дохід, що виключає зі 

сфери дії Конвенції політично вмотивовані правопорушення, зокрема 

тероризм [343]. 

Питання необхідності створення нових інструментів протидії 

організованій злочинності в рамках ЄС було порушено на початку 1990-х 

років. У спеціалізованій літературі неодноразово наголошувалось на тому, 

що поштовхом для об’єднання зусиль у протидії організованій злочинності 

стало переслідування, а потім і вбивство суддів Борселліно і Джованні 

Фальконе сицилійською мафією [97]. Ініціативи 1990-х стали основою для 

розвитку сучасної нормативно-правової системи протидії організованій 

злочинності в рамках ЄС, що відповідно зумовило і специфіку 

співробітництва ЄС у цій сфері із третіми державами.  

Разом з тим, в останні роки, і не без впливу науки, змістився 

термінологічний акцент. В документах все частіше використовується 

категорія «серйозний злочин» замість організованої злочинності. З одного 

боку, такий підхід видається дещо казуїстичним, так як мова йде про 

формальну заміну однієї категорії іншою, адже рівень організованої 

злочинності при цьому не зменшується. Навпаки, як слушно наголошує 

Баковський П. [6], діяльність організованих злочинних груп не зменшується, 

такі групи продовжують процвітати в умовах глобалізації, особливо в ЄС, де 

державні кордони в силу чотирьох базових свобод є відкритими. Разом з тим, 

таке зміщення акцентів у підходах відображає тенденцію до відставання 
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правового регулювання протидії організованій злочинності від розвитку 

методів та форм діяльності організованої злочинності. Власне, концепція 

«серйозного злочину» дозволяє гнучко відреагувати не стільки на зміну 

структури організованої злочинності, скільки на методи, які нею 

використовуються, змістивши акценти на особливості заподіяння шкоди 

особі та суспільству. Так, згідно з Конвенцією 2000 року «серйозний злочин» 

означає злочин, який карається позбавленням волі на максимальний строк не 

менше чотирьох років або більш суворою мірою покарання. 

Протидіяти організованій злочинності тільки інструментами ЄС 

неможливо і недоцільно. Саме тому протидія будується на універсальних 

інструментах. Так, згідно Плану дій ЮСБ для створення належного 

механізму між сторонами необхідно забезпечити імплементацію базового 

документа – Конвенції 2000 року, протоколів до неї та ряду документів Ради 

Безпеки ООН. Саме ці документи створюють основу протидії організованій 

злочинності у рамках співробітництва України та ЄС. Аналіз пункту 1 

Розділу ІІІ Плану дій ЮСБ свідчить про те, що інші заходи носять технічний 

характер і спрямовані на створення належного інституційного механізму 

реалізації універсальних інструментів на території сторін.  

Так, до таких інституційних заходів було віднесено заохочення 

регулярного діалогу щодо боротьби з тероризмом у рамках існуючих 

структур; укладення та імплементація стратегічної Угоди з Європолом для 

посилення співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю; 

заохочення обміну технічною, оперативною і стратегічною інформацією між 

правоохоронними органами країн-членів ЄС та України при дотриманні 

вимог про захист персональних даних; вжиття необхідних заходів для 

забезпечення систематичного співробітництва між поліцією, митною і 

прикордонною службами, службами розвідки та безпеки з метою запобігання 

і протидії протиправній діяльності, що має міжнародний характер; більш 

широке використання можливостей офіцерів зв’язку з правоохоронних 

питань країн-членів ЄС, що перебувають в Україні, для боротьби з 
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організованою злочинністю; більш широке використання українських 

офіцерів зв’язку з правоохоронних питань у країнах-членах ЄС; посилення 

інституційних спроможностей правоохоронних органів шляхом створення 

структур та розроблення порядку вдосконаленого обміну інформацією під 

час розслідування кримінальних справ через забезпечення віддаленого 

доступу до інформаційних ресурсів з використанням мережі Інтерполу.  

Серед нормативних заходів слід виокремити ратифікацію та виконання 

положень Конвенції Ради Європи про захист осіб стосовно автоматизованої 

обробки даних особистого характеру 1981 року як важливого кроку для 

оперативної взаємодії правоохоронних органів України з Європолом. 

Конвенцію було ратифіковано Україною у 2010 році. У цьому ж році на її 

виконання було прийнято Закон України «Про захист персональних даних» 

[289]. Саме ці зміни дозволили в 2016 році підписати Угоду про 

співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань 

юстиції (Євроюст). Переговори щодо укладення цієї Угоди велися з 2006 

року. Фактично, текст проекту було погоджено ще у грудні 2011 року, але 

підписання затримувалось через невідповідність системи захисту 

персональних даних в Україні європейським стандартам. Позитивний 

висновок з цього питання було зроблено експертами Євроюсту лише у грудні 

2014 року що дозволило сторонам розпочати підготовку проекту до 

підписання [363].  

Україна ратифікувала Конвенцію 2000 року в 2003 році. Аналіз тексту 

Конвенції дає всі підстави стверджувати, що вона є результатом значного 

компромісу держав-учасниць, враховуючи, що учасниками Конвенції є 

майже всі держави-члени ООН. У такого підходу є свої переваги і недоліки. 

Основна перевага полягає в тому, що створюється єдиний міжнародно-

правовий інструмент боротьби з організованою злочинністю, а основний 

недолік – держави будуть імплементувати цей інструмент по-різному, що 

пов’язано із широкими формулюваннями Конвенції. Слід погодитись із 

ключовим питанням, яке поставила Зелінська Н.А. , – «якою мірою 
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національний законодавець пов’язаний формулюваннями універсальної 

угоди?» [156], тобто з якого моменту можна вважати, що універсальний 

договір імплементовано. 

Конвенція 2000 року містить вимоги щодо криміналізації трьох видів 

діянь: участі в організованій злочинній групі, відмивання доходів від 

злочинів та криміналізації корупції. 

Стосовно криміналізації участі в організованій злочинній групі, то 

кримінальне законодавство України встановлює кваліфікуючі ознаки 

вчинення злочину групою осіб. Так, стаття 28 встановлює випадки вчинення 

злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою 

групою або злочинною організацією. Тобто ще до ратифікації Конвенції 2000 

року в КК України було створено передумови для протидії вчиненню будь-

яких злочинів групою осіб.  

21.10.2011 р. Президентом України було схвалено Концепцію 

державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю (надалі - 

Концепція) [294]. Її метою є визначення напрямів та механізмів реалізації 

державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю шляхом 

формування нових та вдосконалення існуючих норм кримінального, 

кримінально-процесуального та кримінально-виконавчого законодавства і 

практики їх застосування, а також розроблення та виконання організаційних 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню організованих злочинних 

угруповань і вчиненню ними злочинів (п.2). Виконання положень Концепції 

передбачається протягом 2011-2017 років. При цьому, одними із основних 

векторів реалізації Концепції є продовження міжнародного співробітництва 

вітчизняних правоохоронних органів із відповідними органами іноземних 

держав, ініціювання вдосконалення міжнародно-правових актів і 

гармонізація національного законодавства з питань боротьби з організованою 

злочинністю із законодавством ЄС.  

Нажаль більшість положень Концепції має декларативний і загальний 

характер. Більш детально напрями та засоби вирішення проблеми протидії 
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організованій злочинності прописані у Плані заходів щодо реалізації 

Концепції, який затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 25.01.2012 р. [285]. Загалом, даний документ встановлює конкретні 

заходи з реалізації Концепції. Зокрема, у сфері міжнародного 

співробітництва, план заходів, серед іншого, передбачає: а) необхідність 

проведення роботи щодо укладення Угоди між Україною та Європейським 

поліцейським офісом про оперативне співробітництво; б) забезпечення 

виконання міжнародних договорів, зокрема Конвенції 2000 року та 

протоколів, що її доповнюють (Протокол про попередження і припинення 

торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї [323] і 

Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю [324]), 

згода на обов’язковість яких надана ВР України; в) продовження співпраці з 

Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (ОLAF); г) участь делегацій 

України у міжнародних заходах з питань боротьби з організованою 

злочинністю, що здійснюються під егідою НАТО, Ради Європи, 

Європейського Союзу, ОБСЄ, ООН та Інтерполу, а також участь у заходах з 

питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, що здійснюються під егідою Групи з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням 

тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Егмонтської групи 

підрозділів фінансової розвідки та інших міжнародних організацій. 

Безперечно, вжиття всіх вищеперелічених заходів сприятиме 

удосконаленню механізмів протидії злочинності як на національному, так і 

на рівні відносин Україна-ЄС. Разом з тим, на наш погляд, поряд із 

всепоглинаючою корупцією, однією із ключових проблем, яка заважає 

ефективній боротьбі з організованою злочинністю, є дублювання функцій 

вітчизняних правоохоронних органів у цій сфері. Саме тому, наразі 

актуальним є питання щодо розмежування і конкретизації їх повноважень, 

що, у свою чергу, необхідно робити з використанням досвіду європейських 

країн і інститутів ЄС. До речі, на необхідності розмежування компетенції, 
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наголошено й у проаналізованій вище Концепції державної політики у сфері 

боротьби з організованою злочинністю.  

Одним із основних суб`єктів з протидії організованій злочинності є 

Національна поліція, правовий статус якої врегульовано Законом України 

«Про Національну поліцію» [299] від 02.07.2015 р. Даний закон став одним із 

перших кроків у реформуванні системи правоохоронних органів України в 

рамках реалізації стратегії сталого розвитку «Україна–2020», яка 

затверджена Указом Президента України від 12 січня 2015 року [309]. І хоча 

необхідність ухвалення цього закону прямо не передбачена УА чи Планом 

дій ЮСБ, потреба в реформуванні органів внутрішніх справ є обов’язковою 

умовою для налагодження ефективного співробітництва між Україною та ЄС 

у напрямі безпеки і набуття Україною повноправного членства в 

Європейському Союзі.  

Таким чином, з огляду на викладене вище, є всі підстави стверджувати, 

що Україною створено законодавче і інституційне підґрунтя для протидії 

організованій злочинній діяльності. Однак, ця основа потребує комплексного 

вдосконалення. Крім того, її ефективність залежить також і від інституційно-

правової спроможності реалізувати правові приписи та взаємодіяти на рівні 

Україна-інші держави та міжнародні інституції, в тому числі ЄС.  

Окремо в рамках протидії організованій злочинності План дій 

передбачає ратифікацію Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу 

вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а також боєприпасів 

до неї, який доповнює Конвенцію 2000 року [325]. В рамках цього Протоколу 

ключовим зобов’язанням є криміналізація (стаття 5 Протоколу): 

a) незаконного виготовлення вогнепальної зброї, її складових частин і 

компонентів, а також боєприпасів до неї; 

b) незаконного обігу вогнепальної зброї, її складових частин і 

компонентів, а також боєприпасів до неї; 

c) фальсифікації або незаконного видалення, знищення або зміни 

маркування на вогнепальній зброї. 
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При цьому пункт b) вже було охоплено кримінальним законодавством 

України – стаття 263 КК України, якою передбачено відповідальність за 

носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім 

гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або 

вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Протокол було 

ратифіковано 2013 року та внесені відповідні зміни до КК України. Так, у 

статті 263-1 встановлено відповідальність за незаконне виготовлення, 

переробку чи ремонт вогнепальної зброї або фальсифікацію, незаконне 

видалення чи зміну її маркування, або незаконне виготовлення бойових 

припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв. Таким чином, у цьому 

контексті можна констатувати виконання Україною своїх зобов’язань у 

повному обсязі.  

В рамках протидії організованій злочинності окреме місце посідає 

протидія тероризму. Так, План дій ЮСБ передбачає зобов’язання України з 

імплементації 13 конвенцій ООН та протоколів до них щодо боротьби з 

тероризмом, а також відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи 

резолюції 1373, 1540, 1267, 1566 та 1624, які мають винятково технічний 

характер. Не дивлячись на наявність цілого ряду регіональних інструментів 

протидії тероризму (наприклад, Європейської конвенції про боротьбу з 

тероризмом 1977 р. [146]), саме ООН, в рамках якої було схвалено Глобальну 

контртерористичну концепцію 2006 року [102], є консолідуючою 

платформою для держав у боротьбі з тероризмом, адже тероризм є викликом 

всьому світу, а не лише окремому регіону. Разом з тим, зусилля щодо 

розробки та прийняття єдиної універсальної конвенції не мали успіху, а 

універсальна міжнародно-правова практика пішла шляхом створення 

конвенцій щодо боротьби з окремими проявами тероризму [158, 382].  

У цілому погоджуючись із підходом щодо необхідності участі України 

у глобальній системі протидії тероризму, слід зазначити, що План дій ЮСБ 

не перелічує, які саме 13 Конвенцій ООН та протоколів до них повинна 

імплементувати Україна.  
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На підставі аналізу чинних міжнародно-правових документів, ми 

виокремили наступні конвенції та протоколи до них у сфері протидії 

тероризму: (1) Конвенція про злочини та деякі інші акти, що здійснюються на 

борту повітряних суден 1963 року [181] (ратифікована Україною у 1987 

році); (2) Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних 

суден 1970 року [176] (ратифікована у 1971 році); (3) Протокол, що доповнює 

Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден 2010 

року [326] (підписано, однак не ратифіковано); (4) Конвенція про боротьбу з 

незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 

року [174] (ратифікована у 1973 році); (5) Протокол про боротьбу з 

незаконними актами насильства в аеропортах, що обслуговують міжнародну 

цивільну авіацію 1988 року [321] (ратифіковано у 1990 році); (6) Конвенція 

про запобігання та покарання злочинів проти осіб, які користуються 

міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 року 

(ратифікована у 1976 році) [179]; (7) Міжнародна конвенція про боротьбу із 

захопленням заручників 1979 року [206] (ратифікована у 1987 році); (8) 

Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу 1980 року [183] 

(ратифікована у 1993 році) та Поправка 2005 року до Конвенції [242] 

(ратифікована у 2008 році); (9) Конвенція про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства 1988 року 

[173] (ратифікована у 1993 році); (10) Протокол про боротьбу з незаконними 

актами, спрямованими проти безпеки стаціонарних платформ, розташованих 

на континентальному шельфі 1988 року [322] (ратифіковано у 1993 році); 

(11) Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх 

виявлення 1991 року [182] (ратифікована у 1997 році); (12) Міжнародна 

конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 року [204] 

(ратифіковано 2001 року); (13) Міжнародна конвенція про боротьбу з 

фінансуванням тероризму 1999 року [205] (ратифіковано 2002 року); (14) 

Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму 2005 року 

[203] (ратифіковано 2006 року); (15) Конвенція про боротьбу з незаконними 
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актами щодо міжнародної цивільної авіації 2010 року [175] (підписано 2010 

року). 

Враховуючи, що два документи (Конвенція про боротьбу з 

незаконними актами щодо міжнародної цивільної авіації 2010 року та 

Протокол, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням 

повітряних суден 2010 року) із вказаних п’ятнадцяти на момент підписання 

Плану ЮСБ ще не існували, можемо стверджувати, що інші 13 документів 

складають саме ті 13 конвенцій ООН  та протоколів до них щодо боротьби з 

тероризмом, про які йдеться в Плані ЮСБ.  

Підписаними, але не ратифікованими Україною залишаються 

Конвенція про боротьбу з незаконними актами щодо міжнародної цивільної 

авіації 2010 року та Протокол, що доповнює Конвенцію про боротьбу з 

незаконним захопленням повітряних суден 2010 року. Таким чином, можна 

стверджувати, що Україна виконала положення Плану дій ЮСБ в частині 

ратифікації вказаних 13 Конвенцій ООН та протоколів до них щодо боротьби 

з тероризмом. Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України [188]. 

Говорячи про імплементацію вказаних Конвенцій, слід зазначити, що 

Кримінальний кодекс України [194] (далі – «КК України») містить цілий ряд 

статей, спрямованих на протидію тероризму: терористичний акт (ст. 258), 

втягнення у вчинення терористичного акту (стаття 258-1), публічні заклики 

до вчинення терористичного акту (стаття 258-2), створення терористичної 

групи чи терористичної організації (стаття 258-3), сприяння вчиненню 

терористичного акту (стаття 258-4), фінансування тероризму (стаття 258-5). 

Останні п`ять із перелічених статей КК України були прийняті у 

зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму 

2005 року [184], положення якої (ст.ст. 5, 6, 7) покладають на договірні 

держави зобов`язання криміналізувати у національному законодавстві такі 

суспільно-небезпечні діяння як публічне підбурювання до вчинення 
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терористичного злочину, залучення до терористичної діяльності та навчання 

терористичній діяльності. Поява складу злочину, передбаченого ст. 258-5 КК 

України, пов'язана з існуванням зобов’язання протидіяти не тільки 

тероризму, але й відмиванню та подальшому вкладенню коштів у 

терористичну діяльність. У даному випадку мова йде про зобов’язання щодо 

імплементації відразу декількох документів – Конвенції Ради Європи про 

відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним 

шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року, яка представляє собою 

доопрацьований варіант Конвенції про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом 1990 року [177], та 

Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року 

[205].  

Крім того, трагічні події, які відбуваються на Сході України, 

починаючи з 2014 року, вимагають від України вжиття систематичних і 

комплексних заходів нормотворчого і організаційного характеру як на 

міжнародному, так і на національному рівні, спрямованих на протидію 

тероризму. Одним із таких кроків на національному рівні було прийняття 7 

жовтня 2014 року Закону «Про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності 

покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської 

безпеки та корупційні злочини», яким було закріплено, що запобіжні заходи 

у вигляді особистого зобов’язання, особистої поруки, домашнього арешту, 

застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або 

обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 258–258-5 КК 

України [265]. Як наслідок, до вказаної категорії осіб може застосовуватись 

виключно такий запобіжний захід як триманя під вартою. Крім того, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 р. затверджено 

Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і 

припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків [286]. Даний 

правовий акт визначає механізм функціонування єдиної державної системи 



 

 

 
 

106 

запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх 

наслідків, рівні терористичних загроз та заходи реагування суб’єктів 

боротьби з тероризмом на загрозу вчинення або на безпосереднє вчинення 

терористичного акту.  

На міжнародному рівні заходи, які здійснюються органами державної 

влади щодо ситуації на Сході України, полягають переважно у зверненні до 

інших держав та міжнародних організацій, зокрема до Європейського Союзу, 

про допомогу та про спільну протидію російській агресії, терористичним 

явищам та іншим деструктивним процесам на Сході України. Разом з тим, 

слід відзначити, що існує певна проблема визнання Європейським Союзом 

так званих «Донецької народної республіки» («ДНР») і «Луганської народної 

республіки» («ЛНР») терористичними організаціями. Загалом, ЄС може 

визнавати певну організацію чи групу «терористичними», базуючись на 

даних національних правоохоронних органів держав-членів ЄС, Європолу 

або інших структур ЄС. Остаточне рішення про віднесення певної організації 

до переліку «терористичних» одностайним голосуванням приймає Рада ЄС у 

складі міністрів закордонних справ [383].  

18 січня 2015 року під час Маршу миру в Києві голова Представництва 

Євросоюзу в Україні Ян Томбінський заявив, що 19 січня 2015 року міністри 

закордонних справ країн ЄС розглянуть можливість визнання «ЛНР» і «ДНР» 

терористичними організаціями [366]. Однак, 19 січня на засіданні Ради 

міністрів закордонних справ Європейського Союзу відповідного рішення так 

і не було ухвалено. І вже 27 січня 2015 року Верховна Рада України 

затвердила звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського 

Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської 

Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї 

ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання Російської 

Федерації державою-агресором. У даному зверненні ВР України просила 

визнати так звані «ДНР» і «ЛНР» терористичними організаціями [291]. Цього 

ж дня міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав ЄС 
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визнати «ДНР» та «ЛНР» терористичними організаціями [149]. Однак, до 

цього часу відповідного рішення компетентними органами ЄС прийнято так і 

не було.  

Співробітництво у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) 

коштів посідає вагоме місце у взаємовідносинах Україна-ЄС. Одним із 

ключових міжнародних документів у цьому напрямі є Конвенція Ради 

Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних 

злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 2005 року (далі – 

Конвенція 2005 року), яка була ратифікована Україною у 2010 році. 

Згідно статті 9 Конвенції 2005 року злочин «відмивання коштів» 

включає:  

a) перетворення або передачу майна, з усвідомленням того, що таке 

майно є доходом, з метою приховування або маскування незаконного 

походження майна або з метою сприяння будь-якій особі, причетній до 

вчинення предикатного злочину, в уникненні правових наслідків її дій;  

b) приховування або маскування справжнього характеру, джерела, 

місцезнаходження, стану, переміщення, прав стосовно майна або власності 

на нього, з усвідомленням того, що таке майно є доходом;  

c) набуття майна, володіння ним або його використання, з 

усвідомленням під час одержання того, що таке майно є доходом;  

d) участь у вчиненні, об'єднання або змова з метою вчинення, замаху на 

вчинення, пособництва, підмови, сприяння й надання порад стосовно 

вчинення будь-якого зі злочинів, установлених відповідно до цієї статті. 

У цілому концепція кримінальної відповідальності за легалізацію 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, імплементована у двох 

статтях Кримінального кодексу України: статті 209 – «Легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» та статті 209-1 

«Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансування тероризму». Крім того, в Україні діє Закон «Про запобігання та 
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протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» [278]. Даний Закон, серед іншого, містить роз’яснення такої 

важливої категорії як предикатний злочин. Саме підхід до його розуміння 

багато в чому визначає систему протидії відмиванню коштів та її 

ефективність. Так, Закон передбачає, що «суспільно небезпечне діяння, яке 

передує легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, – 

це (автор.) діяння, за яке Кримінальним кодексом України передбачено 

основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або діяння, вчинене за 

межами України, якщо воно визнається суспільно небезпечним 

протиправним діянням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за 

кримінальним законом держави, де воно було вчинене, і є злочином за 

Кримінальним кодексом України, внаслідок вчинення якого незаконно 

одержані доходи».  

У даному випадку такий підхід суперечить конкретним зобов’язанням 

України, які вона взяла на себе у формі заяви при ратифікації Конвенції 2005 

року: «Україна відповідно до пункту 4 статті 9 Конвенції заявляє, що буде 

застосовувати пункт 1 статті 9 Конвенції тільки у випадках, коли за 

предикатний злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі». 

Відповідно наш законодавчий підхід невиправдано розширив категорію 

предикатних злочинів, а тому – потребує корегування у частині вилучення 

штрафу як виду покарання за предикатний злочин.  

В цілому окреслений закон був ухвалений з метою імплементації 

Україною оновлених Рекомендацій FATF і спрямований на захист прав та 

законних інтересів громадян, суспільства і держави, гарантування 

національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання 

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення, а також формування бази даних для надання уповноваженим 
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органам державної влади та компетентним органам іноземних держав 

можливості виявляти та розслідувати злочини, пов’язані з відмиванням 

грошей та іншими незаконними фінансовими операціями [278]. 

Окрім того, з метою виконання зобов’язань, передбачених статтею 20 

УА, Україна на систематичній основі забезпечує імплементацію відповідних 

міжнародних стандартів боротьби з легалізацією (відмиванням) коштів та 

фінансуванням тероризму, зокрема стандартів FATF. Так, 30 грудня 

2015 року було схвалено Стратегію розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення на період до 2020 року [314], затверджено Критерії ризику 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового 

знищення [282], прийняті Положення про здійснення небанківськими 

фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними 

фінансової послуги щодо переказу коштів [288] та Положення про порядок 

здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про 

фінансові операції та їх учасників [287], затверджено план заходів на 2016 рік 

із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення тощо [284].  

Основоположним серед цих документів можна назвати зазначену вище 

Стратегію, яка була розроблена з урахуванням рекомендацій та звіту 

експертів місії Міжнародного валютного фонду від 17 березня 2016 р. Її 

метою є удосконалення та забезпечення стабільного функціонування 

національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Стратегія 

встановлює конкретні заходи законодавчого, організаційного та 

інституційного характеру як на національному, так і на міжнародному рівні. 
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Зокрема, у сфері нормотворчої діяльності аналізований правовий акт 

передбачає необхідність приведення національного законодавства у 

відповідність з вимогами міжнародних стандартів, у тому числі шляхом 

імплементації в національне законодавство Директиви ЄС 2015/849 

Європейського Парламенту і Ради щодо запобігання відмиванню грошей та 

боротьби з тероризмом, приведення законодавства про аудиторську 

діяльність у частині співпраці з органами фінансової розвідки у відповідність 

з Регламентом (ЄС) № 537/2014 Європейського Парламенту і Ради від 16 

квітня 2014 р. про спеціальні вимоги до обов’язкового аудиту суб’єктів 

суспільного інтересу, подальшої імплементації Рекомендацій FATF, 

Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції, Конвенції Ради 

Європи про відмивання, виявлення, вилучення та конфіскацію доходів, 

одержаних внаслідок провадження злочинної діяльності, та фінансування 

тероризму, а також інших міжнародних документів [314].  

Крім того, Стратегія закріплює необхідність організації ефективного 

міжнародного співробітництва шляхом: 

- продовження участі України у міжнародних заходах у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення, що здійснюються в рамках 

діяльності FATF, Комітету експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії 

відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), 

Європейського Союзу, Ради Європи, Світового банку, Міжнародного 

валютного фонду, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та 

інших міжнародних організацій і установ; 

- продовження роботи з підготовки та укладення міжнародних 

договорів (меморандумів) про співробітництво з питань протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 
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- забезпечення ефективної взаємодії та інформаційного обміну з 

компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями, 

діяльність яких спрямована на запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.  

Значні зміни відбулись у питанні визначення кінцевих 

вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів. В 2014 році 

Верховна Рада України внесла зміни [254] до чинного на той час закону «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» 2002 року [277], якими 

ввела поняття «кінцевого вигодоодержувача юридичної особи» – фізичної 

особи, яка незалежно від формального володіння має можливість 

здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність 

юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. 

Господарський кодекс України був доповнений статтею 64-1 «Кінцевий 

вигодоодержувач підприємства», яка зобов’язує всі підприємства 

встановлювати свого кінцевого вигодоодержувача, регулярно оновлювати і 

зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у 

випадках та в обсязі, передбачених законом [131]. Надання такої інформації 

державному реєстратору регулюється законом «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» [270]. В Кодексі України 

про адміністративні правопорушення [170] передбачена відповідальність за 

неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про 

вигодоодержувача (вигодоодержувачів) юридичної особи – штраф від 

трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14 жовтня 

2014 року [278] поняття «кінцевого вигодоодержувача юридичної особи» 

було замінено поняттям «кінцевого бенефіціарного власника (контролера)». 
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Враховуючи викладене, можна констатувати, що Україні вдалося 

імплементувати у національне законодавство основні положення 

міжнародних документів, спрямованих на протидію відмиванню коштів та 

фінансуванню тероризму. При чому мова йде не тільки про згадані вище 

конвенції, але й про рекомендації FATF, які є основою глобального 

механізму протидії відмиванню коштів. 

Разом з тим, не менш серйозною для національної економіки є 

проблема незаконного переведення коштів із безготівкової форми у 

готівкову, що здійснюється, як правило, через так звані «конвертаційні 

центри». Протиправні механізми конвертації безготівкових коштів 

використовуються як з метою ухилення від сплати податків (зокрема, 

податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб і єдиного 

соціального внеску), так і з метою подальшого використання готівкових 

коштів у незаконній діяльності – купівля зброї, наркотиків, корупційні 

злочини тощо. Крім того, негативний вплив на економіку України 

справляють незаконні операції, спрямовані на вивід валюти за кордон, 

зокрема в офшорні юрисдикції. Таким чином, легалізація доходів, одержаних 

злочинним шляхом, є по черговості другорядним злочином, якому передує 

або конвертація безготівкових коштів у готівкові, або виведення 

безготівкових коштів в офшорні юрисдикції через фіктивні угоди, що у обох 

випадках є «замиванням» доходів, тобто переведенням їх у сферу тіньової 

економіки. В зв’язку з цим, на наш погляд, одним із першочергових завдань 

спільної діяльності парламенту України, Кабінету Міністрів та 

Національного банку України у цьому напрямі є вдосконалення податкового 

законодавства, а також положень, які регулюють обіг готівки і здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності.  

Що стосується співробітництва у боротьбі з торгівлею людьми, то 

зобов’язання України зводяться, переважно до необхідності інституційного 

забезпечення співробітництва в рамках універсальних та міжнародних 

організацій, адже ця сфера в більшості випадків врегульована 
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законодавством України належним чином. На нашу думку, недоцільно 

порушувати питання про імплементацію Конвенції ООН про права дитини в 

рамках складової «торгівля людьми», як це визначає План дій ЮСБ [234], 

адже сама Конвенція ніяким чином не сприяє протидії торгівлі дітьми. Разом 

з тим, на виконання цього положення було розроблено та прийнято Закон 

України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» [275]. 

Слід відзначити, що Україна приєдналася до виконання всіх ключових 

міжнародних актів, зокрема, до Конвенції Ради Європи про заходи щодо 

протидії торгівлі людьми [185], Протоколу про попередження і припинення 

торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що 

доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності [323], Факультативного протоколу до Конвенції про права 

дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії [378], 

дотичних конвенцій Міжнародної організації праці та Плану дій ОБСЄ з 

протидії торгівлі людьми. 

У доповіді Європейської Комісії про виконання Україною Плану дій 

щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України від 

18 грудня 2015 [140] зазначено, що критерій боротьби з торгівлею людьми є 

виконаним Україною. Разом з тим, Україні рекомендовано ретельно 

проводити моніторинг наслідків поточної кризи та її впливу на масштаб 

торгівлі людьми, посилити виявлення осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, зокрема у межах України, поліпшити координацію та співпрацю з 

громадськими об’єднаннями, збільшити ресурсне забезпечення протидії 

торгівлі людьми, проводити регулярне навчання фахівців у відповідній сфері, 

а також створити прозору систему моніторингу та оцінювання зусиль із 

протидії торгівлі людьми [190].  

З метою врахування зауважень групи експертів та оцінкової місії ЄС 

Кабінет Міністрів України затвердив Державну соціальну програму протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року. Протягом строку виконання 
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Програми передбачається: проведення широкомасштабних інформаційних 

кампаній серед населення, в тому числі серед внутрішньо переміщених осіб, 

щодо запобігання ризикам потрапляння в ситуації торгівлі людьми та 

можливостей отримання допомоги; підготовка щорічної доповіді про 

здійснення заходів у сфері протидії торгівлі людьми; проведення навчань для 

працівників державних установ, що контактують з особами, які постраждали 

від торгівлі людьми, з питань ідентифікації та взаємодії суб’єктів, які 

проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми; підвищення 

професійного рівня слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів у частині 

здійснення кримінального провадження у справах щодо торгівлі людьми; 

посилення співпраці соціальних служб і правоохоронних органів з питань 

протидії торгівлі людьми та надання допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми тощо [279]. 

Нормативна основа співробітництва у боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів, прекурсорів та психотропних речовин зазначена у 

частині першій статті 21 Угоди про асоціацію, де вказується, що «Сторони 

співробітничають у питаннях, які стосуються боротьби з незаконним обігом 

наркотиків, ґрунтуючись на спільно погоджених принципах, що відповідають 

міжнародним конвенціям у цій сфері, при цьому беручи до уваги Політичну 

декларацію та Декларацію про керівні принципи скорочення попиту на 

наркотики, прийняті на двадцятій спеціальній сесії Генеральної Асамблеї 

Організації Об’єднаних Націй з боротьби з наркотиками у червні 1998 року» 

[370]. 

Основними нормативними актами України у сфері боротьби з 

незаконним оборотом наркотиків є два закони – «Про заходи протидії 

незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

та зловживанню ними» [290] та «Про наркотичні засоби, психотропні 

речовини і прекурсори» [295], які визначають правові і організаційні засади 

державної політики щодо обігу в Україні наркотиків, встановлюють порядок 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_348
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_348
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_347
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_347
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державного контролю та визначають систему заходів, спрямованих проти 

незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. 

Крім того, з метою адаптації національного законодавства до права ЄС 

і виконання міжнародних зобов’язань в Україні систематично приймаються 

підзаконні нормативно-правові акти у сфері протидії незаконному обороту 

наркотиків. Так, у 2013 році Кабінет Міністрів України затвердив Стратегію 

державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, яка закріпила 

мету, завдання, принципи, напрями державної політики у сфері обігу 

наркотиків, а також суб’єктів формування і реалізації цієї політики [313]. 

Крім того, ще у 2011 році було схвалено Концепцію створення системи 

моніторингу ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних 

засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яка встановила, що з метою 

забезпечення інформаційної взаємодії державних органів створюватиметься 

загальнодержавна система моніторингу як сукупність нормативно-правових, 

організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та 

телекомунікаційних засобів, що дають змогу збирати, обробляти, 

накопичувати, аналізувати та зберігати інформацію у сфері обігу 

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх 

незаконному розповсюдженню, шляхом об'єднання відповідних 

інформаційних ресурсів баз даних державних органів через надання 

Державній службі України з контролю за наркотиками (прим. автора у 2014 

році Державна служба України з контролю за наркотиками була 

реорганізована шляхом злиття із Державною службою з лікарських засобів) 

автоматизованого доступу до інформаційних ресурсів баз даних державних 

органів чи надання та регулярне оновлення відповідних інформаційних 

ресурсів системи моніторингу [312].  

На виконання положень розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої фази 

Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для 

України» від 20 серпня 2014 року [283] Міністерство охорони здоров’я 
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України поклало на Державну установу «Український моніторинговий та 

медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України» функції 

загальнодержавного моніторингового центру щодо наркотиків. Згідно зі 

статутом вказаний центр утворено з метою проведення організаційно-

методичної роботи щодо досягнення ефективних результатів у моніторингу 

наркотичної та алкогольної ситуації в Україні, створенні системи раннього 

попередження загострення наркотичної та алкогольної ситуації, 

впровадженні сучасних форм профільної профілактичної роботи, реалізації 

положень Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони 

здоров'я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та 

наркотичної залежності [356]. 

15 квітня 2015 року відбулися парламентські слухання на тему 

«Перспективи запровадження Європейським Союзом безвізового режиму для 

громадян України», за результатами яких Постановою Верховної Ради 

України від 14 травня 2015 року затверджено відповідні рекомендації. Так, 

було запропоновано внести на розгляд Верховної Ради України законопроект 

про приєднання України до Розширеної часткової угоди Ради Європи про 

створення Групи зі співробітництва в боротьбі проти зловживання 

наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду) [221]. Однак, 

відповідного закону так прийнято і не було. На наш погляд, вступ України до 

Групи Помпіду забезпечить додаткові можливості для залучення 

міжнародної технічної допомоги і дозволить значно розширити існуючий 

рівень співробітництва. 

У питанні боротьби з корупцією основними зобов’язаннями стали 

Ратифікація та імплементація Кримінальної конвенції про боротьбу з 

корупцією 1999 року [193], Додаткового протоколу 2003 року [141] до неї та 

Конвенції ООН проти корупції 2003 року [172]. Усі три документи було 

ратифіковано в 2006 році та вони набрали чинності для України в 2010 році. 

Крім того, керуючись не тільки Планом дій, але й Порядком денним 

асоціації, було проведено інституційну реформу – створено Національне 
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антикорупційне бюро України, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство 

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів, діяльність яких ми більш детально 

розглянемо у Розділі ІІІ дисертаційної роботи. 

Одним із основних стратегічних документів, який визначив 

першочергові заходи із запобігання та протидії корупції в Україні, стала 

Антикорупційна стратегія на 2014-2017 роки [150]. Фактично, даний 

правовий акт є «дорожньою картою» по реалізації ключових 

антикорупційних рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму 

[235], а також рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) і ЄС. 

На виконання вказаної стратегії, а також з метою комплексного 

реформування системи запобігання корупції у відповідності до вимог ЄС та 

успішних практик іноземних держав, у 2014 році було ухвалено Закон 

України «Про запобігання корупції» [276]. Важливою складовою цього 

закону є система об’єктивного фінансового контролю за майновим станом 

публічних службовців, який полягає у запровадженні електронного 

декларування для осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування. Електронне декларування стало справжнім 

революційним проривом, оскільки вперше в історії України було надано 

доступ для широкої громадськості до статків осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування [222]. 

Вагомим кроком у сфері боротьби з корупцією було також прийняття 

закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання і протидії політичній корупції», який врахував міжнародні 

стандарти, зокрема ЄС, у сфері фінансування і забезпечення прозорості 

політичних партій [259]. Даний закон запровадив інститут державного 

фінансування політичних партій, що безперечно зменшить ризики корупції у 

політиці за рахунок зменшення залежності партій від приватних спонсорів. 

Більш того, даним нормативним актом встановлено адміністративну 
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відповідальність за порушення порядку надання або отримання внеску на 

підтримку політичної партії, порушення порядку надання або отримання 

державного фінансування статутної діяльності політичної партії, порушення 

порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів 

виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, а також запроваджено кримінальну відповідальність 

за порушення порядку фінансування політичної партії. 

Не менш важливим напрямом з протидії корупції є реформування 

державної служби в Україні. Саме тому протягом всього періоду 

співробітництва України та Європейського Союзу цьому напряму 

приділялась істотна увага.  

Законодавче закріплення нової моделі і принципів державної служби, 

гармонізованих з європейськими стандартами, було одним із завдань Угоди 

про фінансування Контракту для України з розбудови держави, підписаної, 

13 травня 2014 року у м. Брюссель між Урядом України та Європейською 

Комісією [160] та Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію на 

2014-2017 роки [292].  В результаті, 10 грудня 2015 року Верховна Рада 

України прийняла новий закон «Про державну службу» [271], який закріпив 

принципи, правові та організаційні засади забезпечення державної служби. 

Серед ключових новел закону можна назвати наступні: запровадження 

інституту державних секретарів, нова система управління державною 

службою на чолі з Кабінетом Міністрів України, строковість призначення на 

посади для чиновників вищого корпусу державної служби, створення Комісії 

з питань вищого корпусу державної служби як постійного колегіального 

органу, запровадження нових підходів до оплати праці державних 

службовців тощо.  

В цілому можна стверджувати, що новий закон «Про державну 

службу» врахував рекомендації та концептуальні засади професійної 

державної служби, визначені експертами програми SIGMA/ОЕСР [71], і 

відповідає основним вимогам і рекомендаціям ЄС щодо реформування 
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державної служби. Разом з тим, як слушно відзначають, Федоренко В. та 

Малюга А., дуже важливо завершити процес імплементації закону шляхом 

підготовки відповідними органами якісно розробленого підзаконного 

правового підґрунтя, необхідного для повноцінного запровадження та 

функціонування системи державної служби як одного з ключових складників 

усієї системи державного управління. Адже будьякі інші реформи 

потребують професійної, ефективної, політично неупередженої, сталої 

державної служби, бо саме чиновники й мають реалізовувати заходи з 

модернізації країни [380].  

Цілком підтримуючи позицію науковців, відзначимо, що з метою 

ефективної реалізації Закону України «Про державну службу» та 

реформування державної служби і управління у відповідності до 

європейських стандартів, Уряд схвалив Стратегію реформування державного 

управління України на 2016-2020 роки та затвердив план заходів з реалізації 

цієї стратегії [138]. 

Серед нормативних змін, спрямованих на боротьбу з корупцією, слід 

вказати на запровадження інституту спеціального досудового розслідування 

(in absentia), вдосконалення статті 368-2 Кримінального кодексу України, яка 

передбачає відповідальність за незаконне збагачення, та запровадження 

інституту спеціальної конфіскації. 

Інститут спеціального досудового розслідування (in absentia) був 

введений у 2014 році окремою Главою 24-1 до Кримінального 

процесуального кодексу України (КПК) законом «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо 

невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної 

безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» [265]. Спеціальне 

досудове розслідування здійснюється за загальними правилами досудового 

розслідування, передбаченими КПК, на підставі ухвали слідчого судді по 

цілому ряду злочинів, включаючи корупційні, стосовно підозрюваного, який 

переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від 
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кримінальної відповідальності та який оголошений у міждержавний та/або 

міжнародний розшук. 

Запровадження цього інституту дозволяє здійснити повноцінне 

досудове розслідування, яке, за наявності підстав, може завершитися 

направленням обвинувального акту до суду, незважаючи на відсутність 

підозрюваної особи в Україні та уникання проведення слідчих дій щодо себе. 

В 2015 році з метою забезпечення діяльності Національного 

антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань 

запобігання корупції внесено зміни до Кримінального кодексу України 

(ККУ) [257], якими статтю 368-2 «Незаконне збагачення» викладено у новій 

редакції. 

Вперше вказана стаття була запроваджена в кримінальному 

законодавстві у 2011 році і передбачала відповідальність за одержання 

службовою особою неправомірної вигоди у значному розмірі або передачу 

нею такої вигоди близьким родичам за відсутності ознак хабарництва [255]. 

Згідно зі змінами 2015 року незаконне збагачення передбачає набуття 

особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав 

набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких 

активів будь-якій іншій особі. Таким чином, положення ККУ було приведено 

у відповідність до закону «Про запобігання корупції» [276], яким введено 

поняття «осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування», а також розширено коло суб’єктів, яким можуть 

передаватися активи, з близьких родичів до будь-яких осіб. Що стосується 

відповідальності за незаконне збагачення, то всі частини статті 368-2, 

незалежно від тяжкості вчиненого злочину, поряд з основним покаранням 

передбачають такий вид покарання як конфіскація майна. 

У зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України та потребою приведення норм чинного законодавства 

України у відповідність до положень Кримінальної конвенції про боротьбу з 
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корупцією, в Україні запроваджено інститут спеціальної конфіскації, який 

передбачає дієвий механізм конфіскації майна та доходів, отриманих від 

корупційних діянь. Вказаний інститут передбачений у статтях 96-1 та 96-2 

Кримінального кодексу України [194]. 

Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному 

вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого 

майна, які одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого 

майна, у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, за умови 

вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає 

під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною Кодексу, за які 

передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад 

три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само 

передбаченого окремими статтями Особливої частини Кодексу. 

У вересні 2016 року Кабінет Міністрів України вніс до парламенту 

проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів» 

[258]. Метою прийняття проекту Закону є запровадження інституту стягнення 

в дохід держави необґрунтованих активів до закінчення кримінального 

провадження, під час якого були виявлені такі активи, правомірність 

походження яких не доведена, з тим, щоб підозрюваний у кримінальному 

провадженні корупційних злочинів не міг ними користуватись та 

розпоряджатись. Вказаний інститут у світовій практиці правозастосування 

має усталену назву «Non-Conviction Based Asset Forfeiture», або «цивільна 

конфіскація» [247]. 

На відміну від об’єктів спеціальної конфіскації, об’єктами стягнення 

необґрунтованих активів є майно, яке не має безпосереднього зв’язку зі 

злочином, в ході розслідування якого воно виявлено. При цьому, на відміну 

від конфіскації, стягнення необґрунтованих активів не є санкцією за 

вчинення правопорушення. 
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З метою реалізації механізму стягнення в дохід держави 

необґрунтованих активів до закінчення кримінального провадження, під час 

якого були виявлені такі активи, проектом закону пропонується внести зміни 

до Кримінального процесуального кодексу України (КПК), якими 

передбачається можливість накладення судом арешту на такі активи з метою 

забезпечення стягнення необґрунтованих активів. Процедуру стягнення 

необґрунтованих активів проектом пропонується встановити у Цивільному 

процесуальному кодексі України з застосуванням загальних засад цивільного 

судочинства та особливостей, передбачених окремою главою цього кодексу. 

Згідно проекту закону Генеральний прокурор України (виконувач 

обов’язків Генерального прокурора України), заступник Генерального 

прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

(далі – прокурор) матимуть право звернутися до суду з позовом до власника 

активів: 1) щодо якого існують обґрунтовані доводи вважати, що власник 

активів є номінальним власником, оскільки підозрюваний у кримінальному 

провадженні, у якому виявлені вказані активи, може прямо чи 

опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо 

таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню прав власника на 

розпорядження чи користування ними, та/або має щодо таких активів будь-

яке право, зміст якого є ширшим змісту правомочностей власника; 2) який є 

підозрюваним у кримінальному провадженні, у якому виявлені вказані 

активи. Якщо відповідач не доведе, що він є реальним, а не номінальним 

власником активів, суд ухвалює рішення про стягнення необґрунтованих 

активів в дохід держави до закінчення кримінального провадження, що може 

бути оскаржене в апеляційному порядку до Вищого спеціалізованого суду 

України з розгляду цивільних і кримінальних справ, рішення якого буде 

остаточним. 

В контексті вказаного проекту закону варто зазначити, що Порядок 

денний асоціації між Україною та ЄС передбачає [243] імплементацію 

законодавства, яке запроваджує новий режим конфіскації та арешту доходів, 
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отриманих злочинним шляхом, відповідно до європейських стандартів. Разом 

з тим, ряд положень цього законопроекту є дискусійними.  

Виходячи зі змісту законопроекту, для подання позову в порядку 

цивільного судочинства достатнім буде лише рішення суду в межах 

відповідного кримінального провадження про накладення арешту на 

«необґрунтовані активи», щодо яких існує розумний сумнів у законності 

підстав їх набуття.  При цьому обставини, що встановлені ухвалою про арешт 

активів, зазначених у позовній заяві, не підлягатимуть доказуванню. У той же 

час у справах про стягнення необґрунтованих активів у дохід держави до 

закінчення кримінального провадження обов’язок спростування наявності у 

активів ознак необґрунтованості покладається на відповідача. Таким чином, 

для підозрюваного, обвинуваченого у корупційному злочині презумпцію 

невинуватості пропонується замінити на презумпцію вини, що входить у 

суперечність зі статтею 62 Конституції України [188], яка передбачає, що 

ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 

Відзначаючи в цілому позитивне спрямування законопроекту, на нашу 

думку, він потребує істотного доопрацювання з врахуванням вказаних 

зауважень. 

Одним із напрямів боротьби з корупцією є боротьба із корупцією у 

сфері державних закупівель. Відповідно до Угоди про асоціацію [370], 

Україна забезпечує чесні та прозорі державні закупівлі товарів та послуг, 

модернізує свої тендерні процедури відповідно до норм ЄС. 25 грудня 2015 

року Верховна Рада прийняла закон «Про публічні закупівлі» [306]. Закон 

передбачає, що з 1 серпня 2016 року всі органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, створені ними юридичні особи, здійснюватимуть 

закупівлі товарів та послуг відповідно до цього закону за допомогою 

електронних засобів (ProZorro), починаючи з суми закупівель у розмірі 50 

тисяч гривень. 

ProZorro – це електронна система, яка використовує комерційні 

онлайн-майданчики для реєстрації та підключення користувачів і 
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організаторів. Одним із таких майданчиків є «Держзакупівлі онлайн», де 

органи державної влади, місцевого самоврядування, їх підприємства та 

організації, оголошують тендери на закупівлю товарів та послуг для своїх 

потреб. Учасники, які бажають взяти участь у тендері, розміщують в 

електронній формі свої пропозиції. Після закінчення тендеру в електронній 

системі можна побачити всю інформацію стосовно поданих пропозицій всіх 

учасників, рішень тендерної комісії, всі кваліфікаційні документи тощо. 

У 2016 році ProZorro отримала нагороду World Procurement Awards 

2016 в номінації публічних закупівель, а також була визнана переможцем 

третьої щорічної премії ініціативи в сфері відкритого врядування Open 

Government Awards 2016 [155]. 

Окрім боротьби з корупцією у органах державної влади та місцевого 

самоврядування, на порядку денному залишається питання протидії корупції 

у приватному секторі, що є передумовою створення належного 

конкурентного середовища в Україні. Зокрема, групою народних депутатів 

України розроблено проект закону «Про розкриття інформації у видобувних 

галузях», спрямований на імплементацію Директив Європейського 

Парламенту та Ради 2013/34/ЄС, 2013/50/ЄС та 2007/14/ЄС [154].  

Отже, враховуючи прийняті Верховною Радою та Кабінетом Міністрів 

України нормативно-правові акти в таких напрямах, як боротьба з 

організованою злочинністю, тероризмом, торгівлею людьми та наркотиками, 

відмиванням грошей та корупцією, ми можемо стверджувати, що Україна 

виконала значний обсяг покладених на неї обов’язків згідно Плану дій ЮСБ, 

Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України та Угоди про 

асоціацію. 

  

2.3. Співробітництво України та ЄС у напрямі «юстиція» 

 

Відповідно до статті 1 Угоди про асоціацію однією із цілей 

співробітництва між Україною та ЄС є посилення співробітництва у сфері 
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юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення верховенства права та 

поваги до прав людини і основоположних свобод [370]. Згідно статті 14 цієї 

ж Угоди співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення судової 

влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності і 

неупередженості та боротьбу з корупцією. Співробітництво у сфері юстиції, 

свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав 

людини та основоположних свобод, а також шляхом ратифікації Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) 1998 року та пов’язаних з 

ним документів.  

Згідно з Планом дій ЮСБ [234] елементами напряму «юстиція» 

виступають «судочинство», «правове співробітництво» і «затримання та 

ув’язнення». Розглянемо кожен із цих елементів.  

Судочинство включає в себе ряд блоків: забезпечення неупередженості, 

незалежності і компетентності суддів; реформування прокуратури та 

адвокатури.  

Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» 2016 року [264] було підготовлено та прийнято для досягнення 

та реалізації цілей, передбачених Угодою про асоціацію та Планом дій ЮСБ.  

Так, у пояснювальній записці до Проекту визначено цілі законодавчих 

змін: деполітизація та забезпечення незалежності судової влади; формування 

та діяльність органів, відповідальних за суддівський корпус відповідно до 

європейських стандартів; підвищення вимог та професійних стандартів для 

суддівського корпусу; обмеження імунітету суддів до функціонального; 

забезпечення гарантій щодо фінансування, а також захисту професійних 

інтересів суддів; удосконалення положень щодо юрисдикції судів та 

позасудового врегулювання спорів; закріплення можливості визнання 

юрисдикції Міжнародного кримінального суду; удосконалення засад 

здійснення судочинства; оптимізація системи судоустрою з метою 

забезпечення права особи на справедливий суд; забезпечення інституційної 

спроможності прокуратури, адвокатури та спроможності системи виконання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_588
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_588
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судових рішень; удосконалення діяльності Конституційного Суду України та 

запровадження інституту конституційної скарги особи [248]. 

Новелами конституційних змін щодо правосуддя, а також прийнятого 

закону «Про судоустрій і статус суддів» [310] стали запровадження нової 

системи судоустрою, порядку призначення суддів та строку їх повноважень, 

притягнення суддів до відповідальності, виключення Розділу VII 

«Прокуратура» з Конституції України та включення інституту прокуратури 

до Розділу VIII «Правосуддя» тощо. 

Систему судоустрою України складають місцеві суди, апеляційні суди 

та Верховний Суд. Таким чином, передбачається ліквідація вищих 

спеціалізованих судів, які діяли до прийняття закону «Про судоустрій і 

статус суддів», та створення нових вищих спеціалізованих судів – Вищого 

суду з питань інтелектуальної власності, Вищого антикорупційного суду. 

Натомість у складі Верховного суду утворюються: Велика Палата 

Верховного Суду, Касаційний адміністративний суд, Касаційний 

господарський суд, Касаційний кримінальний суд, Касаційний цивільний суд. 

Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за 

поданням Вищої ради правосуддя на підставі результатів конкурсу, що 

проводиться Вищою кваліфікаційною комісією суддів. Суддя обіймає посаду 

безстроково [188].  

Вища рада правосуддя – це новий конституційний орган державної 

влади та суддівського врядування, який буде сформований на заміну Вищій 

раді юстиції. Згоду на затримання або утримання під вартою чи арештом 

судді до винесення обвинувального вироку судом надаватиме тепер не 

Верховна Рада України, а Вища рада правосуддя. При цьому суддя може 

бути затриманий без згоди Вищої ради правосуддя під час або відразу ж 

після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину. В той же час, 

Конституція гарантує, що суддю не може бути притягнуто до 

відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення 
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злочину або дисциплінарного проступку. У такий спосіб було досягнуто ціль 

Плану дій ЮСБ щодо обмеження імунітету суддів до функціонального.  

Разом з тим, окремі положення змін до Конституції [264] викладені 

таким чином, що створюють додаткові загрози для системи захисту прав і 

свобод людини судом. Зокрема, йдеться про статтю 124 Конституції України 

в новій редакції: «Стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно 

суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими 

органами чи посадовими особами не допускається. Юрисдикція судів 

поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне 

обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також 

інші справи. Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок 

урегулювання спору». 

Таке формулювання, на думку ряду провідних фахівців у галузі права, 

створить низку негативних наслідків: ризики обмеження права на судовий 

захист та «штучного» виведення з-під сфери судового контролю 

правовідносин у окремих сферах. Вказані ризики посилюються 

недосконалістю запропонованого формулювання. Зокрема, воно буквально 

не передбачає, що юрисдикція судів поширюється на спори щодо свобод, що 

не узгоджується з частиною третьою статті 8 (звернення до суду для захисту 

конституційних … свобод… безпосередньо на підставі Конституції України 

гарантується), частиною першою статті 55 (… свободи людини і громадянина 

захищаються судом), а також пропонованою проектом новою частиною 

п’ятою статті 125 (з метою захисту … і свобод особи у сфері публічно-

правових відносин діють адміністративні суди).  

Положення «у передбачених законом випадках суди розглядають також 

інші справи», не враховує, що такі випадки прямо передбачені і на 

конституційному рівні (частина четверта статті 37 щодо заборони діяльності 

об’єднань громадян, частина четверта статті 81 щодо дострокового 

припинення повноважень народного депутата України) [361]. Частина 2 цієї 

статті сформульована таким чином, що може призвести до порушення 
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принципу розумності при розгляді справ, а відповідно це закладає умови для 

постійного порушення статті 6 Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод [180]. На цьому наголошували також 

експерти Венеціанської комісії у проміжному висновку до проекту [85]. Тим 

більше, виникає питання співвідношення положень цієї статті зі статтею 55 

Конституції України, яка гарантує кожному право звернутися до суду для 

безпосереднього захисту своїх прав.  

Окрему проблему представляє стаття 125, згідно якої суд утворюється і 

ліквідовується на підставі та у порядку, визначених законом, проект якого 

вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з 

Вищою радою правосуддя. Суд має бути створено на підставі закону, і на 

цьому також наголошують експерти Венеціанської комісії [85], а не у 

порядку, визначеному законом. Крім того, не зрозуміле формулювання 

«після консультацій з Вищою радою правосуддя». В одній із попередніх 

версій проекту змін до Конституції мова йшла про «за поданням» [361]. І 

такій підхід був би виправданим, адже тоді дійсно буде працювати система 

суддівського правосуддя. 

Одним із ключових зобов’язань реформування судової системи згідно 

Плану дій ЮСБ є реформування діяльності Конституційного Суду 

України (КСУ) згідно положень висновків Європейської комісії за 

демократію через право (далі – Венеціанська комісія).  

Новелою стало запровадження права кожного громадянина звернутися із 

конституційною скаргою до КСУ (стаття 55 Конституції України [188]). 

Такий підхід дозволить Конституційному Суду анулювати неконституційні 

закони за зверненням осіб. Після першого читання Венеціанська комісія 

рекомендувала уточнити, що таку скаргу можна подавати лише «після 

вичерпання всіх національних засобів правового захисту» [86], що і було 

зроблено. Крім того, у контексті реформування КСУ Венеціанська комісія 

наголошувала у проміжному звіті [91] на необхідності закріплення на 

законодавчому рівні внутрішньої організації Конституційного Суду, зокрема 
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для того, щоб визначити відповідну структуру, яка розглядатиме окремі 

конституційні скарги фізичних осіб.  

З одного боку, така позиція виправдана, адже навіть, виходячи із Плану 

дій, Україна зобов’язана створити інституційно-спроможну судову систему. З 

іншого – зробити так, як пропонує Венеціанська комісія – перенести 

вирішення цього питання на рівень Конституції неможливо і недоцільно. 

Саме тому цю рекомендацію і було виключено з остаточного звіту. Водночас, 

її не можна ігнорувати, адже не створивши належне інституційне 

забезпечення діяльності КСУ по розгляду індивідуальних скарг ми лише 

породжуємо недієву норму статті 55 Конституції України.  

Другим елементом напряму «юстиція» виступає «правове 

співробітництво», яке, в свою чергу, охоплює співробітництво у 

кримінальних справах та співробітництво щодо цивільних справ. 

Ключовою вимогою Плану дій ЮСБ у відношенні співробітництва у 

кримінальних справах виступало прийняття оновленого Кримінально-

процесуального кодексу. Україна виконала це зобов’язання, прийнявши у 

2012 році новий Кримінальний процесуальний кодекс України (КПК) [195]. 

Для оцінки цього документа з позиції міжнародного права (тобто, по суті, 

виконання/невиконання взятого на себе зобов’язання) наведемо висновок 

Венеціанської комісії щодо цього документа. Тим більше, що прийняття 

нового Кримінального процесуального кодексу було зобов’язанням України 

перед Радою Європи. Так, серед переліку формальних обов’язків і 

зобов’язань України перед Радою Європи, включених до Висновку № 190 

(1995) від 26 вересня 1995 року [118] було прийняття нових кримінального та 

кримінально-процесуального кодексів. Більш того, у Резолюції 1466 (2005) 

Парламентської Асамблеї Ради Європи «Про виконання обов'язків та 

зобов'язань Україною» від 5 жовтня 2005 року додатково підкреслювалося 

зобов’язання України завершити підготовку нової версії проекту 

Кримінально-процесуального кодексу та схвалити його без подальшого 
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зволікання для виконання зобов'язання, початково встановлений кінцевий 

термін для якого минув у листопаді 1996 року [333]. 

Основними новелами нового КПК можна зазначити наступні: 

- застосування терміну «кримінальне правопорушення», яке вчиняється 

або у формі кримінального проступку, або у формі злочину. При цьому 

у Прикінцевих положеннях КПК зазначено, що положення, які 

стосуються кримінального провадження щодо кримінальних 

проступків, вводяться в дію одночасно з набранням чинності законом 

України про кримінальні проступки. Станом на сьогоднішній день 

закон про кримінальні проступки ще не прийнято [195]. 

- введення поняття «досудового розслідування» як стадії кримінального 

провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про 

кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань (ЄРДР) і закінчується закриттям кримінального 

провадження або направленням до суду обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру, клопотання про звільнення особи від 

кримінальної відповідальності. Варто зазначити, що слідчі дії за новим 

КПК починаються не з моменту порушення кримінальної справи, як це 

було передбачено у попередньому Кримінально-процесуальному 

кодексі [281], а з моменту внесення відомостей про кримінальне 

правопорушення до ЄРДР. В попередньому Кодексі слідчому і 

прокурору надавалося три дні для прийняття рішення про порушення 

або відмову в порушенні кримінальної справи за наявності підстав, які 

суб’єктивно визначалися самим слідчим або прокурором. Новий КПК 

передбачає, що слідчий або прокурор повинні невідкладно, але не 

пізніше 24 годин після подання заяви чи повідомлення про кримінальне 

правопорушення, внести відповідні відомості до ЄРДР і розпочати 

розслідування. Такий підхід є набагато ефективнішим з точки зору 
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гарантій прав людини від безпідставної відмови у здійсненні 

досудового розслідування по вчиненому злочину; 

- досудове розслідування може здійснюватися у двох формах – 

«дізнання» (розслідування кримінальних проступків) і «досудове 

слідство» (розслідування злочинів); 

- поява інституту «слідчих суддів» - суддів суду першої інстанції, до 

повноважень яких належить здійснення судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному 

провадженні. Кодекс передбачає, що із 9 заходів забезпечення 

кримінального провадження, лише один захід (виклик слідчим) може 

здійснюватися без ухвали слідчого судді. Проведення обшуку та 

більшості негласних слідчих (розшукових) дій можуть здійснюватися 

лише на підставі ухвали слідчого судді, що гарантує фізичним та 

юридичним особам захист від можливого свавілля зі сторони 

правоохоронних органів; 

- детальна регламентація повноважень прокурора у кримінальному 

процесі; 

- допустимість у якості доказів показання з чужих слів; можливість 

проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції; 

- розширено права сторони захисту, зокрема підозрюваного і 

обвинуваченого, їх захисника. Так, КПК передбачає право сторони 

захисту збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази, 

брати участь у проведенні процесуальних дій, ставити під час таких дій 

запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку 

проведення дій; такі ж права має і потерпілий; для тимчасового 

доступу до речей і документів з клопотанням до слідчого судді може 

безпосередньо звернутись підозрюваний, обвинувачений або 

потерпілий; 

- захисником підозрюваного, обвинуваченого під час кримінального 

провадження може бути виключно адвокат; 
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- запровадження інституту заходів забезпечення кримінального 

провадження, до яких належать: виклик слідчим, прокурором, судовий 

виклик і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове 

обмеження у користуванні спеціальним правом; відсторонення від 

посади; тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове 

вилучення майна; арешт майна; затримання особи; запобіжні заходи; 

- введено поняття «домашнього арешту» та «електронних засобів 

контролю»; 

- передбачено обов’язок слідчого судді при постановленні ухвали про 

застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 

визначити розмір застави для можливості уникнення застосування до 

такої особи тримання під вартою; винятки становлять лише: 

кримінальні провадження щодо злочинів, пов’язаних із тероризмом; 

інші злочини, пов’язані із застосуванням насильства або погрозою його 

застосування; щодо злочину, який спричинив загибель людини; щодо 

особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний 

захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 

- моментом затримання особи визначено момент, коли особа силою або 

через підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою 

службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваженою 

особою. Згідно статті 29 Конституції України «затримана особа 

негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту 

затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання 

під вартою». Виходячи зі змісту статті 106 Кримінально-

процесуального кодексу [281], який втратив чинність, моментом 

затримання особи вважався момент складання протоколу про 

затримання, що істотно порушувало права індивіда, оскільки від 

моменту фактичного затримання до моменту складання протоколу міг 

пройти тривалий час, протягом якого особа не могла належним чином 

захищати свої права; 
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- запровадження інституту негласних слідчих (розшукових) дій, норми 

якого детально регламентують порядок проведення таких дій; 

- запровадження інституту спеціального досудового розслідування (in 

absentia), про який мова більш детально йшла у підрозділі 2.2 

дисертаційної роботи; 

- запровадження інституту кримінального провадження на підстав угод, 

під якими КПК розуміє два види угод: 1) угоди про примирення між 

потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, 2) угоди між 

прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання 

винуватості; 

- детальна регламентація порядку здійснення міжнародного 

співробітництва під час кримінального провадження у таких формах 

як: міжнародна правова допомога, видача особи (екстрадиція), 

перейняття кримінального провадження, екстрадиційний арешт, 

тимчасовий арешт, тимчасова видача; 

- КПК також містить окремий розділ, який передбачає особливий режим 

досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або 

у районі проведення антитерористичної операції. 

У своєму висновку від 10 травня 2012 року Венеціанська комісія дала 

таке резюме вже прийнятому документу: «Було б нереалістично очікувати, 

що будь-який Кримінальний процесуальний кодекс буде ідеальним, але 

прийняття Кодексу є дуже значним досягненням. Таким чином, Кодекс 

суттєво змінює підхід, який буде застосовуватися у кримінальному процесі, 

зокрема щодо ролі суддів, адвокатів і прокурорів. Крім того, він створює 

належні умови для забезпечення прав обвинувачуваного, не перешкоджаючи 

при цьому притягненню злочинців до відповідальності і врахуванню 

законних інтересів жертв злочинів. Прийняття Кодексу може дійсно 

вважатися запровадженням міцної основи для створення чесної, справедливої 

та ефективної системи кримінального судочинства» [87, с. 42]. Як бачимо, 
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документ було достатньо позитивно оцінено і, відповідно, зобов’язання як 

перед ЄС, так і перед Радою Європи у цьому відношенні є виконані. 

Наступним завданням стала ратифікація і повне виконання 

міжнародних інструментів, які мають особливе значення для посилення 

правового співробітництва, зокрема – Другого додаткового протоколу до 

Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 

року.  

Слід зазначити, що дане зобов’язання у першій частині сформульовано 

дещо некоректно, оскільки, по-перше, міжнародні інструменти не завжди 

потребують ратифікації, по-друге, незрозумілими є критерії для «повного 

виконання» і, по-третє, незрозумілими є критерії для віднесення документів 

до таких, «що мають особливе значення». 

Що стосується другої частини, то Україна ратифікувала цей протокол у 

2011 році із заявами та застереженнями [143]. Заяви стосувалися визначення 

органів, на які покладено відповідні повноваження щодо правової допомоги 

згідно з протоколом: Міністерство юстиції України (у справах на стадії 

судового слідства) і Генеральна прокуратура України (у справах на стадії 

досудового слідства). При цьому компетентними органами для 

безпосереднього отримання прохань на підставі пункту 6 статті 15 Конвенції 

у редакції статті 4 Другого додаткового протоколу (надсилання прохання про 

надання копій вироків і про вживання заходів) в Україні є суди, які 

постановили вироки у конкретній справі. Компетентними органами для цілей 

контрольованої передачі відповідно до статі 18 Другого додаткового 

протоколу визначено підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, 

Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.  

Застереження були зроблені щодо неприйняття: статті 16 (Вручення 

документів шляхом поштового пересилання), статті 17 (Транскордонні 

спостереження) та статті 19 (Таємні розслідування). 

Наступне завдання Плану дій – укладення Угоди про співробітництво 

між Україною і Євроюстом було виконано 27 червня 2016 року [373]. 
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Крім угоди з Україною, на сьогодні Євроюст підписав дев'ять таких 

угод про співпрацю. Співпраця з третіми державами є важливим елементом в 

боротьбі з серйозними злочинами, зокрема організованою злочинністю і 

тероризмом. На практиці угоди про співпрацю дозволяють обмін 

оперативними даними, в тому числі персональними даними, відповідно до 

європейських стандартів щодо захисту даних. У 2004 році Україна 

призначила два контактні відомства (contact points) з Євроюстом. Угода 

також передбачає, що Україна призначить контактне відомство – 

Український національний кореспондент з питань тероризму (Ukrainian 

National Correspondent for Terrorism Matters) [55]. Набрання чинності угодою 

створить правову основу для використання Україною можливостей 

Євроюсту, підвищить ефективність компетентних органів України та ЄС у 

розслідуванні і переслідуванні тяжких злочинів транснаціонального 

характеру [374]. 

План дій ЮСБ закріплює зобов’язання по «продовженню співпраці 

щодо розроблення відповідних проектів законів, необхідних для ратифікації 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду (далі – Римський 

статут) та підписання і ратифікації Угоди про привілеї та імунітети 

Міжнародного кримінального суду». Більш того, зазначене зобов’язання 

знайшло відображення в статті 8 Угоди про асоціацію: «Сторони 

співробітничають з метою зміцнення миру та міжнародного правосуддя 

шляхом ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду (МКС) 1998 року та пов’язаних з ним документів» [234]. 

Виконання цього зобов’язання ускладнено рядом обставин, яким ми 

спробуємо дати правову оцінку.  

Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року, однак, на заваді 

його ратифікації став висновок Конституційного суду України 2001 року 

[120]. КСУ констатував, що стаття 1 Статуту, вказуючи на те, що 

Міжнародний кримінальний суд є постійним органом, уповноваженим 

здійснювати юрисдикцію щодо осіб, відповідальних за найсерйозніші 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_588
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_588
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злочини, які викликають стурбованість міжнародного співтовариства, 

водночас наголошує, що цей Суд доповнює національні органи кримінальної 

юстиції. Аналогічне положення міститься також в абзаці десятому преамбули 

Статуту. Доповнюючи національну систему правосуддя характер 

Міжнародного кримінального суду конкретизується у ряді інших статей 

Статуту. На думку КСУ, це істотно відрізняє Міжнародний кримінальний суд 

від міжнародних судових органів, зокрема Європейського Суду з прав 

людини, право звертатися до яких за захистом своїх прав і свобод закріплено 

в частині четвертій статті 55 Конституції України. Такі міжнародні судові 

органи порушують справу лише за зверненням осіб, причому особа може 

звернутися до них лише після використання всіх національних засобів 

правового захисту [120].  

Отже, КСУ дійшов висновку, що на відміну від міжнародних судових 

органів, передбачених частиною четвертою статті 55 Конституції України, 

які за своєю природою є допоміжними засобами захисту прав і свобод 

людини і громадянина, Міжнародний кримінальний суд доповнює систему 

національної юрисдикції [120]. 

Зазначене рішення Конституційного суду неодноразово ставало 

предметом гострих наукових дискусій. Так, В. Пилипенко вважає твердження 

КСУ про те, що Міжнародний кримінальний суд доповнює національні 

органи кримінальної юстиції не зовсім коректним. На його думку МКС як 

судовий орган жодною мірою не доповнює систему національних судів, а 

існує паралельно національній судовій юрисдикції. Юрисдикція МКС по суті 

є наднаціональною та поширюється на найбільш серйозні злочини, що 

викликають стурбованість всього людства (геноцид, агресія, злочини проти 

людяності, військові злочини). Такі злочини стосуються міжнародного 

гуманітарного права і за своєю значимістю (наслідками, впливом на 

суспільство) можуть бути врегульовані лише на міжнародному рівні. 

Особливо зважаючи на те, що національне правосуддя нездатне виконати 

відповідні завдання. [228]. 
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Професор Василенко В. зазначає, що спроби подати на розгляд 

Верховної Ради законопроект про ратифікацію Римського статуту, ігноруючи 

згадане рішення Конституційного суду України, контрпродуктивні й 

недоцільні. Україна в разі необхідності має право і можливість звернутись до 

МКС і без ратифікації Римського статуту. Його ратифікація без виконання 

згаданого рішення Конституційного Суду України робить закон про 

ратифікацію нелегітимним [389].  

Цілком погоджуємося з Василенком В., що висновок КСУ означає, що 

Статут не відповідає лише статті 124 Конституції України. Отже, Статут 

може бути ратифікований Верховною Радою України після внесення до 

статті 124 Конституції України доповнення, відповідно до якого Україна 

визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах і в 

порядку, передбачених Статутом [389].  

Аналогічної позиції дотримується Гнатовський М., який зазначає, що 

єдиним можливим виходом для України у цій ситуації видається внесення 

змін до Конституції, потрібних для ратифікації Римського статуту, що 

дозволить державі повноцінно скористатися перевагами прийняття 

юрисдикції МКС, а також виконати свої зобов’язання за статтею 8 Угоди про 

асоціацію між Україною та ЄС. Він також зазначає, що цей шлях обрали 

багато країн, що зіткнулися з аналогічними конституційними проблемами, 

наприклад Франція, Ірландія, Португалія, Люксембург тощо [375].  

Логічним продовженням як наукових, так і політичних дискусій щодо 

ратифікації Римського статуту стали зміни до Конституції, прийняті 2 червня 

2016 року [264]. Так, до статті 124 Конституції України було внесено норму з 

таким формулюванням: «Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного 

кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом 

Міжнародного кримінального суду». Однак, абсолютно незрозумілим є 

відкладення набирання чинності цим положенням на три роки, яке, по суті, 

порушує наші зобов’язання та відкладає можливість їх виконання. Хоча, 

якщо тлумачити зобов’язання згідно з Планом дій ЮСБ буквально: 
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«розроблення відповідних проектів законів, необхідних для ратифікації 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду», то Україна дійсно 

розробила та навіть ухвалила відповідний проект закону, необхідний для 

ратифікації Римського статуту, але ратифікація статуту буде можлива не 

раніше 30 червня 2019 року. 

Останнім елементом напряму «юстиція» є «затримання та ув’язнення». 

Основним зобов’язанням цього елементу є реформування пенітенціарної 

системи України відповідно до Європейських тюремних правил 

(Рекомендація Ради Європи № R (2006)2 [148]), що дозволить вирішити 

проблему неналежного поводження співробітників правоохоронних органів з 

ув'язненими особами, покращення умов у слідчих ізоляторах та установах 

виконання покарань, забезпечення доступу організацій з дотримання прав 

людини до пунктів утримання ув'язнених, посилення їх ролі у зусиллях з 

дотримання прав людини у рамках кримінальної системи.  

Для досягнення цілей реформування пенітенціарної системи Кабінетом 

Міністрів у 2013 році було затверджено Державну цільову програму 

реформування Державної кримінально-виконавчої служби на 2013-2017 роки 

[136], метою якої було вдосконалення діяльності системи щодо дотримання 

прав і свобод людини в процесі виконання кримінальних покарань, 

приведення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту, у 

відповідність з європейськими стандартами, створення умов для виправлення 

та ресоціалізації засуджених, здобуття ними освіти і набуття професії. Однак 

у зв’язку із відсутністю коштів на реалізацію Програми її було достроково 

припинено.  

Тому основним документом, який зараз визначає стратегію 

реформування, стала Концепція державної політики у сфері реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України [189]. Разом з тим, будь-

яка концепція може бути реалізована лише за умови фінансування, яке, як 

вже було зазначено вище, припинено. Контекстний аналіз Концепції дозволяє 

стверджувати, що в Україні фактично відсутня ефективна система виконання 
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покарань та функціонування слідчих ізоляторів, констатується, що фактично 

збережена радянська система управління виправними закладами з 

притаманними їй рисами адміністративно-командного управління, що 

перешкоджає належному виконанню завдань.  

Відзначається перевантаженість установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів; неефективність покарань, альтернативних позбавленню 

волі; незадовільні умови тримання засуджених та осіб, узятих під варту, в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах; незадовільний стан 

інженерно-технічних засобів охорони та спеціальної техніки; вжиття 

недостатніх заходів щодо виконання міжнародних зобов’язань України 

стосовно створення належних умов тримання засуджених, зокрема в частині 

переходу від казарменого до блокового розміщення засуджених та 

збільшення норми жилої площі на одного засудженого; незабезпечення 

засуджених, хворих на соматичні та психічні захворювання, належною 

медичною допомогою, поширення серед засуджених інфекційних хвороб, 

насамперед туберкульозу та ВІЛ/СНІДу; неналежне забезпечення санітарного 

та епідемічного благополуччя; низький рівень організації соціально-виховної 

та психологічної роботи із засудженими, що в результаті не забезпечує умов 

для ефективної індивідуальної корекції їх поведінки, створення умов для 

виправлення і ресоціалізації засуджених, що призводить до непоодиноких 

випадків суїцидів в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, 

непідготовленості до життя після звільнення з установ виконання покарань і, 

як наслідок, до значної кількості випадків пенітенціарного рецидиву; 

критичний стан підприємств установ виконання покарань; плинність кадрів, 

пов’язана з низькою заробітною платою персоналу органів і установ 

виконання покарань, слідчих ізоляторів та підприємств установ виконання 

покарань, низький рівень соціальної захищеності персоналу та пенсіонерів 

Державної кримінально-виконавчої служби України й членів їх сімей, що 

робить професію непрестижною і створює умови для виникнення 

корупційних ризиків, а також недостатня чисельність персоналу зі 
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спеціальною освітою та нерозвинутість системи підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації персоналу установ виконання покарань та слідчих 

ізоляторів [189]. 

Разом з тим, говорити про те, що ніяких кроків для реалізації реформи 

не було зроблено, неможливо. У 2014 році було розроблено та прийнято 

Закон України «Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу 

України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських 

стандартів», яким було внесено комплекс змін, спрямованих на приведення 

системи покарання України у відповідність до європейських стандартів. Так, 

саме цей Закон врегулював питання прав (на працю, відпочинок, пенсійне 

забезпечення, гуманне ставлення, зокрема забороняється безпідставне 

примусове переривання сну засуджених у нічний час, в тому числі виключно 

для здійснення перевірки наявності засуджених, одержання медичної 

допомоги за межами колоній, якщо така допомога не може бути надана на 

території відповідного місця позбавлення волі) та обов’язків засуджених; 

визначив правила утримання осіб, хворих на туберкульоз [249]. Не дивлячись 

на те, що цей Закон дійсно вирішує ключові проблеми адаптації 

пенітенціарної системи, існує також думка, зокрема висловлена 

Пузирним В.Ф., що він спричинив розбалансування кримінально-виконавчих 

процедур. На його думку, внесені зміни у частині виконання та відбування 

покарання у вигляді арешту спричинили можливість зникнення цього виду 

покарання. Зокрема, нові правила щодо одержання посилок (передач) і 

бандеролей та побачень із родичами та іншими особами прирівняли цей вид 

покарання до позбавлення волі, що недопустимо. Це обумовлено природою 

цього виду покарання – значної концентрації правообмежень засуджених 

упродовж відносно короткого проміжку. Тому не можна прирівнювати 

покарання у вигляді арешту до позбавлення (хоча і короткострокового) волі. 

Вдосконалювати процедуру виконання зазначеного виду покарання слід 

завдяки створенню належних комунально-побутових умов, утворенню 

ефективних моделей арештних домів, що зрештою підвищить його 
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ефективність. У протилежному випадку, необхідно накласти мораторій на 

його застосування до створення належних умов [328].  

Цілком слід погодитись, що будь-які зміни слід співвідносити не тільки 

з європейськими стандартами, але і з системою національного законодавства 

та підходами до законотворення. Зокрема, положення Плану дій щодо 

«необхідності врегулювання прав усіх затриманих осіб, умов їх утримання та 

поводження з ними в одному законодавчому акті» в рамках існуючої 

законодавчої системи реалізувати складно. З одного боку, жодних проблем 

щодо кодифікації всіх прав затриманих в одному акті не існує – таким актом 

є Кримінальний процесуальний кодекс. Тоді мова не може йти про жодне 

зобов’язання, адже ці положення існували в правовій системі України вже на 

момент навіть укладення УПС. Відповідно в Плані дій ідеться не про 

затриманих. Це помилка, зроблена при перекладі Плану. В англійському 

варіанті Плану дій – «detained person», що має перекладатися як «особи, які 

знаходяться під вартою». І тоді таке зобов’язання набуває реального змісту. 

Разом з тим, система українського законодавства не дає можливості 

об’єднати в одному документі права затриманих (КПК України) та права 

осіб, які відбувають покарання (засуджені) (Кримінально-виконавчий кодекс 

України). У них різний правовий статус, різні права та обов’язки. Більш того, 

Кримінально-виконавчий кодекс України містить систему прав та обов’язків 

працівників пенітенціарної служби. Об’єднавши ці два документи, ми 

отримаємо недолугий великий за обсягом документ, який регулює різні 

суспільні відносини, і це жодним чином не наблизить нас до європейських 

стандартів поводження, як із затриманими, так і з засудженими.  

Окремим блоком в Плані дій визначено зобов’язання зі створення 

умов для ресоціалізації засуджених осіб. Найоптимальнішим варіантом для 

цього є система пробації. Згідно Закону України «Про пробацію» [303], статті 

10 та 11 якого регулюють відповідно наглядову та пенітенціарну пробації і 

спрямовані на соціалізацію тих, хто відбуває покарання. Так, стаття 11 

передбачає, що пенітенціарна пробація – це підготовка осіб, які відбувають 
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покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, до 

звільнення з метою трудового і побутового влаштування таких осіб після 

звільнення за обраним ними місцем проживання. 

Однак, для забезпечення належного функціонування системи необхідне 

значне фінансування, інакше функціонувати система буде лише формально. 

Тому правові основи системи дійсно створено, але у зв’язку зі складною 

фінансовою ситуацією в Україні Уряд був змушений обмежити фінансування 

системи та встановив, що у 2016 році норми і положення Закону «Про 

пробацію» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом 

Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і 

місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України. І 

знову можна констатувати, що формально зобов’язання було виконано, хоча 

система так і не працює.  

Наступним зобов’язанням цього елементу є повне дотримання 

стандартів ювенального правосуддя згідно з відповідними європейськими 

стандартами.  

Виходячи із контекстного аналізу самої ювенальної юстиції, яку можна 

умовно розділити на дві складові – поводження із неповнолітніми 

злочинцями та створення підвищеної системи захисту неповнолітніх – можна 

виокремити ряд рекомендацій та резолюцій Ради Європи, які присвячені саме 

цим питанням: Рекомендації № Rec (2003) 20 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам про нові підходи до злочинності серед неповнолітніх та 

про значення правосуддя у справах неповнолітніх, рекомендації Комітету 

міністрів Ради Європи про європейські правила для неповнолітніх 

правопорушників, що піддаються покаранню і заходам впливу, Керівні 

принципи Комітету Міністрів Ради Європи щодо судочинства, дружнього 

дитині (Прийняті Комітетом Міністрів 17 листопада 2010 р. на 1098-му 

засіданні заступників міністрів) (1950 р., ETS No. 5), Рекомендацію 

Rec(2003)5 про заходи щодо утримання шукачів притулку, Рекомендацію 

Rec(2003)20 про нові способи подолання молодіжної злочинності та роль 
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ювенальної юстиції, Рекомендацію Rec(2005)5 про права дітей, що мешкають 

у спеціалізованих дитячих закладах, Рекомендацію Rec(2006)2 про 

європейські пенітенціарні правила, Рекомендацію CM/Rec(2008)11 про 

європейські правила стосовно неповнолітніх правопорушників, щодо яких 

вживаються санкції або заходи, Рекомендацію CM/Rec(2009)10 про керівні 

принципи політики Ради Європи щодо комплексних національних стратегій 

із захисту дітей від насильства та ряд інших.  

Ці документи посилаються також на ряд Конвенцій, які хоча й не 

містять регулюючих норм щодо ювенальної юстиції, однак є основою для 

формування систем захисту прав дітей: Європейська конвенція «Про 

реалізацію прав дитини» (1996 р., ETS № 160); «Європейська соціальна 

хартія (переглянута)» (1996 р., ETS № 163); Конвенція Ради Європи «Про 

контакт з дітьми» (2003 р., ETS № 192); Конвенція Ради Європи «Про захист 

дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення» (2007 р., 

CETS № 201); Європейська конвенція «Про усиновлення дітей 

(переглянута)» (2008 р., CETS № 202) [168], рішення Європейського суду з 

прав людини.  

Не дивлячись на наявність такої кількості документів та прецедентів, 

єдиного підходу до створення системи ювенальної юстиції в Європі не існує: 

в одних державах існує ювенальний суд, в інших – ні; в одних функціонує 

окрема система захисту прав дитини, в інших – ні [50]. Однак за будь-якого 

підходу держави намагаються створити систему дружнього дитині 

судочинства, тобто системи, що гарантує дотримання прав дитини та їхню 

ефективну реалізацію на найвищому можливому рівні, з урахуванням рівня 

зрілості дитини і розуміння дитиною обставин справи. Ця система включає 

доступну систему правосуддя, що відповідає вікові дитини, швидко працює, 

є дбайливою, адаптованою і спрямованою на задоволення потреб і реалізацію 

прав дитини, що поважає права дитини, у т.ч. права на встановлений законом 

порядок, участь у судовому провадженні і його розуміння, повагу до 

особистого і сімейного життя, право на недоторканість і гідність [168]. 
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У 2011 році Указом Президента було схвалено Концепцію розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні [191], згідно якої для 

створення ефективної системи ювенальної юстиції слід прийняти ряд 

нормативно-правових актів: про безоплатну правову допомогу (прийнято), 

про медіацію (розроблено законопроект, який прийнято у першому читанні), 

про службу пробації (прийнято); державну програму соціального захисту та 

реабілітації неповнолітніх, які вчинили правопорушення (не прийнято). 

Формально залишилось лише створити єдину систему взаємодії та 

адміністрування діяльності органів, що працюють з дітьми. Разом з тим, 

цілком очевидно, що система ювенальної юстиції в Україні носить скоріше 

карний характер, адже всі законодавчі зміни стосуються, переважно, 

неповнолітніх правопорушників, система ж додаткового захисту прав дитини 

поки не створена.  

Отже, в цілому Україна належним чином виконує свої обов’язки згідно 

Плану дій ЮСБ, що підтверджується прийняттям нового Кримінального 

процесуального кодексу України, реформуванням системи судоустрою і 

пенітенціарної системи, запровадженням системи пробації та стандартів 

ювенальної юстиції. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Між Україною та Європейським Союзом як договірними 

сторонами спостерігається певний дисбаланс у правах та обов’язках, 

починаючи з укладання Угоди про партнерство та співробітництво 1994 

року. Таке співробітництво складно назвати еквівалентним. Це скоріше 

зобов’язання України створити ідентичний ЄС механізм забезпечення 

безпеки. Натомість ЄС має переважно координуючі та контролюючі права, а 

також обов’язки по наданню фінансової, матеріальної, технічної та 

консультаційної допомоги. В зв’язку з цим, говорячи про нормативне 

співробітництво у сфері свободи, безпеки і юстиції, ми розуміємо, в першу 

чергу, виконання Україною певної низки зобов’язань по прийняттю та 
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впровадженню у законодавство України нормативно-правових актів, 

ратифікації та імплементації міжнародних конвенцій, спрямованих на 

реалізацію положень міжнародних договорів, укладених між Україною та 

Європейським Союзом. 

2. Україна виконала значний обсяг зобов’язань, які передбачені 

Планом дій ЮСБ 2007 року та Планом дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України. Сюди можна віднести укладання Угоди про реадмісію 

осіб, запровадження біометричних паспортів, впровадження інтегрованої 

системи управління кордонами, ратифікація 13 Конвенцій ООН та 

протоколів до них щодо боротьби з тероризмом, запровадження системи 

електронного декларування майнового стану для державних службовців та 

депутатів, запровадження інституту державного фінансування політичних 

партій, прийняття нового Кримінального процесуального кодексу в 2012 

році, внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) тощо. Більш 

розгорнута інформація наведена у Додатку 1 до дисертаційної роботи. 

3. В зв’язку з подіями, які відбуваються на Сході України, було 

внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України, якими 

закріплено, що до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні 

злочинів терористичної спрямованості, може бути застосовано виключно 

такий запобіжний захід як тримання під вартою. 

4. Існує проблема визнання так званих «Донецької народної 

республіки» та «Луганської народної республіки» терористичними 

організаціями. До сьогоднішнього дня Європейський Союз в особі Ради ЄС 

не прийняв відповідного рішення по цьому питанню. В Україні визнання 

вказаних організацій терористичними також не врегульовано і згадується 

лише у зверненні Верховної Ради України до міжнародних організацій про 

визнання Російської Федерації державою-агресором. 
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РОЗДІЛ 3. 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА 

ЄС В КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 

 

3.1. Інституційна система кримінальної юстиції Європейського Союзу 

 

Говорячи про систему кримінальної юстиції Європейського Союзу, ми 

розуміємо її, по-перше, як систему компетентних національних органів 

держав-членів ЄС, які взаємодіють у питаннях розслідування кримінальних 

злочинів, вчинених на території однієї або декількох держав, а також у 

питаннях притягнення осіб, що вчинили злочини, до відповідальності, і, по-

друге, як систему спеціалізованих агенцій та органів ЄС, які, взаємодіючи 

між собою, а також із національними компетентними органами держав-

членів, сприяють розслідуванню вчинених та попередженню майбутніх 

злочинів на території Євросоюзу.  

Система органів кримінальної юстиції ЄС почала формуватись з 1975 

року, коли було створено групу TREVІ («Тероризм, радикалізм та 

міжнародне насилля»), яка функціонувала у складі міністрів внутрішніх 

справ держав-членів ЄС. Саме ця група виступила основою для створення 

Європолу, який став наступником TREVI в 1992 році [103, с. 131-134].  

Слід погодитись із Ірінєєвою В.І. [163, с. 31], що початком процесу 

«інституціоналізації» системи кримінальної юстиції можна вважати 

прийняття Спільної дії ЄС 1996 року, яка стосувалася основ створення 

«правової системи для обміну магістратами зі зв’язків». Цей акт заклав 

правову основу для укладення міждержавних угод.  

У 1998 році з метою взаємної правової допомоги у кримінальних 

справах та посилення співпраці у сфері юстиції та правозастосування у 

кримінальних справах Спільною дією Ради ЄС 98/428/ЮВС від 29 червня 

1998 року [74] було створено Європейську судову мережу (European 

Judicial Network) (далі – ЄСМ).  
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Сучасну правову основу, на якій функціонує ЄСМ, було закладено 

рішенням Ради ЄС від 16 грудня 2008 року № 2008/976/JHA «Про 

Європейську судову мережу» [35]. Згідно із цим рішенням (стаття 3) ЄСМ 

виконує три основні функції:  

а) сприяє встановленню контактів між контакт-пунктами (contact 

points) в різних державах-членах; 

б) організовує періодичні зустрічі представників держав-членів; 

в) надає актуальну довідкову інформацію у сфері судового 

співробітництва, у тому числі за допомогою телекомунікаційних мереж. 

Основою ЄСМ є контакт-пункти, які визначає кожна держава-член на 

своїй території у відповідності до своїх внутрішніх правил. Серед таких 

контакт-пунктів кожна країна призначає національного представника ЄСМ, 

а також відповідального за технічне співробітництво. До завдань контакт-

пунктів належить розвиток судового співробітництва між державами 

членами у сфері боротьби із злочинністю. Контакт-пункти повинні сприяти 

встановленню відповідних прямих контактів між національними судовими 

органами та контакт–пунктами і судовими органами в інших державах-

членах. Окрім того, контакт-пункти також повинні надавати інформацію 

юридичного та практичного характеру, яка є необхідною для підготовки 

ефективного звернення з приводу судового співробітництва.  

Друга функція полягає у проведенні пленарних засідань та зустрічей 

національних представників ЄСМ. Перша форма взаємодії провадиться як 

мінімум три рази на рік і спрямована на обмін інформацією та досвідом 

роботи між контакт-пунктами. Зустрічі національних представників ЄСМ, 

як правило, присвячені обговоренню питань адміністративного характеру, 

які стосуються роботи ЄСМ.  

Зустрічі представників, відповідальних за технічні питання, 

проводяться не рідше одного разу на рік в Гаазі. В ході таких зустрічей 

вирішуються завдання по забезпеченню належного обміну інформацією в 

рамках ЄСМ; обговорюються напрямки розвитку інформаційних засобів 
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ЄСМ та технічних деталей, що стосуються роботи веб-сайту ЄСМ; 

здійснюється оцінка розповсюджуваних всередині ЄСМ анкет і формулярів 

[126, с. 10]. 

ЄСМ має власну телекомунікаційну мережу і секретаріат. Секретаріат 

є відповідальним за адміністрування мережі, а також доводить до контакт-

пунктів актуальну інформацію (у тому числі шляхом наповнення офіційного 

веб-сайту) про контакт-пункти у кожній державі-члені, про інформаційні 

технології, які дозволяють встановити зв'язок між заінтересованими 

сторонами у питаннях судового співробітництва, правову інформацію щодо 

судових і процесуальних систем у державах-членах. 

Стрижнем сучасної системи кримінальної юстиції ЄС є Європейський 

поліцейський офіс (European Police Office) (далі – Європол). 

Створення Європолу обумовлено Маастрихтським договором. Він 

розпочав свою роботу у вигляді підрозділу по боротьбі з незаконним обігом 

наркотиків (EDU). Поступово до EDU добавлялися підрозділи, що 

спеціалізувалися на боротьбі з іншими видами злочинної діяльності [166,  

с.126]. Як наслідок, у червні 1995 року в м. Канни всіма державами – 

членами Європейського Союзу була ратифікована Конвенція про Європол, 

яка набула чинності з 1 жовтня 1998 року [28].  

Однак, еволюція Європолу вимагала постійного удосконалення 

правової основи його діяльності, у тому числі й розширення його 

повноважень. Це потребувало систематичного внесення змін до зазначеної 

Конвенції, що безумовно було непростим завданням і затягувало процес 

реформування Європолу. В результаті, ЄС прийняв загальнообов’язковий 

документ, який закріпив правовий статус, функції та компетенцію 

Європолу, і не вимагав  проведення ратифікаційних процедур у кожній 

державі-члені ЄС. Таким нормативним актом стало Рішення Ради ЄС про 

створення Європейського поліцейського відомства від 06.04.2009 року 

(надалі – Рішення) [337].  
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Згідно із вказаним рішенням компетенція Європолу охоплює 

організовану злочинність, тероризм та інші перераховані в додатку до цього 

Рішення тяжкі форми злочинності, що зачіпають дві або більше держав-

членів таким чином, що з огляду на масштаби, тяжкість та наслідки 

відповідних злочинів виникає нагальна потреба в спільних діях держав-

членів. Окрім того, компетенція Європолу також охоплює пов'язані 

злочини, якими визнаються a) злочини, вчинені з метою придбати засоби 

вчинення діянь, які перебувають у сфері компетенції Європолу; b) злочини, 

вчинені з метою полегшити або довести до кінця вчинення діянь, які 

перебувають у сфері компетенції Європолу; c) злочини, вчинені з метою 

забезпечити безкарність діянь, які перебувають у сфері компетенції 

Європолу (стаття 4). 

Метою діяльності Європолу є підвищення ефективності 

співробітництва компетентних відомств у запобіганні, аналізі причин та 

протидії особливо небезпечним злочинам в рамках ЄС та координація 

роботи національних служб в боротьбі з міжнародною організованою 

злочинністю і поліпшення інформаційного обміну між національними 

поліцейськими службами [63]. Європол надає допомогу державам-членам 

щодо тяжких злочинів, вчинених на території двох і більше держав-членів, 

що не тільки підвищує ефективність функціонування поліцейських 

відомств, але й гармонізує методи розслідування в державах-членах [69]. 

Як слушно зазначає О.Г. Волеводз, правовий статус Європолу має ряд 

характерних особливостей: по-перше, володіючи самостійною 

правосуб'єктністю юридичної особи (ст. 2 Рішення), він уповноважений 

самостійно, від свого імені вступати в стосунки з державами – як з тими, що 

входять, так і з тими, що не входять до складу ЄС, а також з міжнародними 

організаціями, наприклад, з Міжнародною організацією кримінальної 

поліції – Інтерполом (ст. 23 Рішення), укладати з ними угоди (договори). 

Дана обставина є винятком з принципу єдиної правосуб'єктності «нового» 

Євросоюзу, відповідно до якого при укладанні міжнародних угод і в інших 
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правовідносинах він виступає як єдине ціле. Така специфіка обумовлена 

тим, що Європол з метою ефективної протидії транскордонній злочинності 

повинен встановлювати безпосередні договірні зв’язки з іншими 

державами, які не є членами ЄС, і міжнародними організаціями. По-друге, 

на відміну від Конвенції Європолу, що передбачала його фінансову 

автономію по відношенню до бюджету ЄС (ст. 35) та наявність власного 

бюджету, який формується за рахунок періодичних внесків країн – учасниць 

ЄС, стаття 42 Рішення вирішує це питання шляхом прямих субсидій. На 

сьогодні фінансування Європолу здійснюється безпосередньо з бюджету 

Європейського союзу, що тим самим позбавляє Європол фінансової 

автономії [127, с. 15].  

Основні функції Європолу, які закріплені у статті 4 Рішення, можна в 

цілому об’єднати у чотири групи: інформаційне забезпечення (накопичення, 

аналіз та обмін інформацією), координація діяльності національних 

правоохоронних органів, сприяння у розслідування злочинів, надання 

наукової і технічної допомоги. Крім того, відповідно до Рішення Ради ЄС 

від 12.07.2005 року Європол також виступає центральним відомством по 

боротьбі із підробкою Євро. 

Ключовим елементом, який забезпечує ефективне функціонування 

Європолу виступають офіцери зв’язку, функції яких виконують офіцери 

національних правоохоронних органів. До основних функцій таких офіцерів 

слід віднести: забезпечення оперативного аналізу на підтримку операцій; 

складання стратегічних доповідей (наприклад, щодо оцінки загроз) і аналіз 

справ щодо злочинів на основі інформації, яка надається державами-

членами та третіми сторонами; надання експертної та технічної підтримки 

для проведення розслідувань і операцій, що здійснюються відповідними 

органами ЄС. Такі функції і обов’язки офіцерів зв’язку зумовлені тим, що 

Європол не наділений повноваженнями, які характерні для національних 

органів поліції, він не може застосовувати примусові заходи (це 

залишається прерогативою національних поліцейських сил). Його завдання 
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полягає лише у сприянні обміну інформацією, її аналізі та координації 

заходів за участі декількох держав-членів [163, с. 16].  

Для виконання поставлених завдань Європол може обробляти 

оперативну і розвідувальну інформацію, включаючи персональні дані. З 

цією метою засновані Інформаційна система Європолу та аналітичні робочі 

файли [111, с. 5]. У єдиній Інформаційній системі Європолу (Europol 

Information System) накопичуються, обробляються і зберігаються дані, 

необхідні для виконання функцій Європолу про осіб: 1) які підозрюються в 

скоєнні злочину або співучасті в злочині, підвідомчому Європолу, або які 

були засуджені за подібні злочини; 2) щодо яких існують конкретні ознаки 

або підстави вважати, що вони будуть вчиняти злочини, підвідомчі 

Європолу. Інформація, яка надходить від держав-членів, самого Європолу, а 

також третіх країн і організацій, пов'язаних з ним договірними відносинами, 

вводиться в інформаційну систему офіцерами зв'язку та персоналом 

Європолу, а також національними відділами Європолу [127, с.18]. 

Як і будь-який інший орган ЄС, Європол має свою структуру 

управління, до якої належать Адміністративна рада та Директор. До складу 

Адміністративної ради входять по одному представнику від кожної 

держави-члена та один представник Європейської Комісії. Адміністративна 

рада приймає стратегію для Європолу та здійснює нагляд за діяльністю 

Директора. Директор призначається Радою ЄС і здійснює поточне 

управління Європолом. Директор несе відповідальність за свою діяльність 

перед Адміністративною радою.  

Згідно Програми розвитку Європолу на 2014-2017 роки Європол є 

відповідальним за протидію серйозним міжнародним та організованим 

злочинам у сфері нелегальної міграції, торгівлі людьми, контрафакту, 

економіки, котрабанди зброї тощо [65].  

Таким чином, Європол є відносно самостійним правосуб'єктним 

утворенням, який функціонує як автономна інституціональна одиниця в 

рамках ЄС з метою підтримки і посилення діяльності компетентних 
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правоохоронних органів держав-членів та їх взаємного співробітництва у 

запобіганні і протидії організованій злочинності. 

Слід також зазначити, що 4 грудня 2015 року Рада ЄС ухвалила 

погоджений з Європейським парламентом текст проекту нового Регламенту 

щодо Європолу, що дає підстави на його швидке прийняття вже у 2016 році. 

Основною метою є приведення у відповідність Рішення Ради щодо 

Європолу (Рішення 2009/371/ЮВС) до положень Лісабонського договору 

шляхом врегулювання порядку зовнішньої взаємодії Європолу. Новий 

регламент також забезпечить надійний режим захисту даних Європолу та 

визначить чіткі підстави для його залучення. По суті цей регламент 

спрямований на перетворення Європолу на повноцінний інститут ЄС [64].  

Поряд з Європолом важливе місце у системі кримінальної юстиції ЄС 

займає Європейське бюро по боротьбі з шахрайством (European Anti-

Fraud Office) (далі – ОЛАФ). Цей орган було створено у 1999 році 

Рішенням Європейської комісії як підрозділ в рамках Комісії для боротьби з 

шахрайством при виконанні програм і політики ЄС. Метою створення цієї 

інституції було розширення масштабів та підвищення ефективності заходів, 

спрямованих на боротьбу із шахрайством та іншими протиправними 

діяннями, які порушують інтереси Співтовариства. При цьому ОЛАФ має 

унікальний статус: формально воно є частиною Європейської Комісії, що 

частково наділяє його повноваженнями Комісії, однак водночас воно має 

бюджетну та адміністративну автономію, що робить цей орган 

функціонально незалежним [163, c. 34].  

Сьогодні ОЛАФ має надзвичайно широкі повноваження, в тому числі 

ті, що уточнені Судом ЄС в ряді рішень [47]. Мандат ОЛАФ включає в себе 

розслідування щодо підроблених товарів, які ввозяться в ЄС через зовнішні 

кордони згідно статті 36 Регламенту No 608/2013 стосовно митних 

процедур, пов’язаних з інтелектуальною власністю. ОЛАФ тісно 

співпрацює з національними правоохоронними органами та з 

правовласниками в цій області. Так, у травні 2014 року ОЛАФ отримав 
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інформацію про те, що контейнери з 21 тонною фальсифікованих 

пестицидів з Китаю були вивантажені в Одеському порту (Україна). Товари 

були перевантажені на вантажівки, які прямували в Польщу. ОЛАФ 

відстежив весь шлях товару та повідомив польські митні органи, що вантаж, 

який містить пестициди, буде перетинати українсько-польський кордон. На 

основі інформації ОЛАФ, польські митні органи перехопили вантаж на 

митному пункті пропуску в Ягодин-Дорогуськ. Вони виявили 10,5 тонн 

пестицидів, які було упаковано в коробки відомих виробників пестицидів, 

що порушувало права інтелектуальної власності правовласників товарних 

знаків, зареєстрованих в ЄС [100].  

Основним правовим актом, який регламентує правовий статус ОЛАФ 

є Рішення Європейської комісії 1999/352/EC від 28.04.1999 р. про створення 

ОЛАФ [43] із змінами та доповненнями, внесеними Рішеннями 

Європейської комісії від 27.09.2013 р., від 25.03.2015 р. та від 18.12.2015 р.  

Виходячи зі змісту цього рішення ОЛАФ засновано з метою 

посилення боротьби з шахрайством, корупцією та будь-якою протиправною 

діяльністю, яка посягає на фінансові інтереси ЄС. ОЛАФ здійснює свої 

повноваження повністю самостійно.    

Головним об'єктом зусиль ОЛАФ є виявлення протиправних діянь, що 

ведуть до ненадходження коштів до бюджету ЄС або, навпаки, до 

незаконного їх використання. Об'єктом перевірок ОЛАФ можуть виступати 

і органи ЄС, що володіють автономним бюджетом (наприклад, 

Європейський центральний банк) [214,  с. 32]. 

Окрім рішення Європейської Комісії правову основу діяльності 

ОЛАФ, у тому числі й процесуальної діяльності, також складають: Угода 

від 25.05.1999 р. між Європейським Парламентом, Радою ЄС та 

Європейською комісією про внутрішні розслідування ОЛАФ  [72], 

Регламент ЄС № 883/2013 від 11.09.2013 р. стосовно розслідувань, які 

проводяться ОЛАФ [70],  Рішення Європейської комісії № 396/1999 щодо 

термінів та умов проведення внутрішніх розслідувань у сфері запобігання 
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шахрайству, корупції та будь-якій протиправній діяльності, яка посягає на 

фінансові інтереси ЄС [23]. 

Аналіз вказаних рішень дає можливість зробити наступні висновки: 

1) ОЛАФ проводить внутрішні та зовнішні розслідування. Перші 

здійснюються щодо органів і установ ЄС та їх співробітників, а другі 

здійснюються у державах членах ЄС, а при наявності відповідних 

міжнародних угод – і у державах, які не є членами ЄС, та в міжнародних 

організаціях; 

2) під розслідуваннями маються на увазі будь-які інспекції, перевірки 

та інші заходи, що вживаються ОЛАФ з метою боротьби із шахрайством, 

корупцією та будь-якою протиправною діяльністю, яка посягає на фінансові 

інтереси ЄС. Ці розслідування не зачіпають повноваження компетентних 

органів держав-членів щодо порушення кримінальної справи;  

3) під час розслідування ОЛАФ має право доступу до будь-якої 

інформації, яка стосується розслідування, включаючи бази даних. Крім того, 

ОЛАФ має право опитувати та отримувати письмову інформацію від 

керівників, посадових осіб та співробітників установ чи органів; 

4)   Генеральний директор ОЛАФ може розпочати розслідування, коли 

існує достатня підозра, яка також може базуватися на інформації, що надана 

будь-якою третьою стороною або анонімно, про випадки шахрайства, 

корупції чи будь-якої іншої незаконної діяльності, що зачіпає фінансові 

інтереси ЄС. При цьому, фінансові інтереси ЄС включають доходи, витрати 

та активи, що передбачені або покриваються за рахунок бюджету ЄС, чи 

бюджету установ і органів ЄС, або бюджетів, які контролюються або 

управляються ними. Рішення про початок зовнішнього розслідування 

приймається Генеральним директором за власною ініціативою або за 

запитом відповідної держави-члена або будь-якої установи, органу або 

офісу ЄС. Рішення про початок внутрішнього розслідування приймається 

Генеральним директором за власною ініціативою або за запитом установи, 
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органу чи офісу, в межах якого проводиться таке розслідування, або від 

держави-члена; 

5) ОЛАФ очолює Генеральний директор (Director-General), якого 

обирає Європейська комісія строком на 7 років. Нагляд за діяльністю ОЛАФ 

здійснює наглядовий комітет (The Supervisory Committee).  

Для підвищення ефективності співробітництва та обміну інформацією 

з ОЛАФ до липня 2014 року в 24 державах-членах ЄС були створені 

Координаційні служби по боротьбі з шахрайством (AFCOS). Обміну 

відповідними відомостями між Бюро, державами-членами ЄС, їх 

громадянами і третіми країнами сприяють також інформаційна система по 

боротьбі з шахрайством (The Anti-Fraud Information System - AFIS) і 

інформаційна мережа по боротьбі з шахрайством (OLAF Anti-Fraud 

Communicators Network - OAFCN ) [98; 226, с. 117]. 

Найбільшими повноваженнями у сфері кримінальної юстиції в ЄС 

наділена Європейська організація з питань юстиції (Eurojust) – орган 

Європейського Союзу, уповноважений брати участь у розслідуванні та 

кримінальному переслідуванні тяжких злочинів, які стосуються принаймні 

двох держав-членів.  

Заснування Євроюсту передбачено статтею 85 Договору про 

функціонування ЄС, згідно з якою завданням Євроюсту є підтримання і 

зміцнення координації та співробітництва між національними органами 

слідства та обвинувачення у сфері тяжких злочинів, що впливають на дві чи 

більше держави-члена або потребують спільного обвинувачення, що 

ґрунтується на проведених операціях та інформації, наданій органами 

держав-членів та Європолом. У цьому контексті Європейський Парламент 

та Рада за допомогою регламентів, ухвалених згідно зі звичайною 

законодавчою процедурою, визначають структуру, функціонування, сферу 

діяльності та завдання Євроюсту [139]. 

Євроюст було створено Рішенням Ради 2002/187/ЮВС від 28 лютого 

2002 р. з метою посилення боротьби проти тяжких злочинів [32]. Згідно з 
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цим Рішенням Євроюст створюється як окремий орган ЄС, наділений 

правосуб’єктністю (стаття 1), і який фінансується за рахунок бюджету ЄС 

[32]. Перевагами концепції створення такого органу є те, що експерти – 

представники усіх держав-членів працюють разом, маючи змогу 

спілкуватися як на особистому, так і на професійному рівні без будь-яких 

бюрократичних перепон. Оскільки кожен національний член є експертом у 

сфері матеріального та процесуального кримінального права своєї країни, 

відбувається швидкий правовий аналіз структури, завдань, сфери діяльності 

та порядку роботи Євроюсту [198, c.129-130].  

З метою розширення повноважень Євроюсту вказане рішення Ради 

ЄС було змінене і доповнене Рішенням № 2003/659/JHA від 18.06.2003 р. 

[33] та Рішенням № 2009/426/JHA від 16.12.2008 р. [34]. Останнє Рішення 

передбачає, що кожна держава-член відряджає до Євроюсту по одному 

представнику з числа прокурорів, суддів чи офіцерів поліції. Такий член 

повинен здійснювати свої функції на постійній основі у штаб квартирі 

Євроюсту і наділяється всіма необхідними для цього повноваженнями, а 

його статус визначається згідно із законодавством держави, яка його 

відрядила. Безумовно, такий механізм функціонування Євроюсту забезпечує 

ефективну і надійну взаємодію та координацію під час розслідування 

транскордонних злочинів, оскільки кожний представник є спеціалістом у 

власному національному кримінальному процесуальному праві. 

Основною функцією Євроюсту є координація діяльності 

компетентних органів держав-членів ЄС, в тому числі виступаючи 

координаційним органом при наданні правової допомоги і екстрадиції. 

Окремі з таких функцій Євроюст виконує спільно з іншими органами. Так, 

наприклад, функцію щодо спрощення виконання судових рішень Євроюст 

виконує спільно з Європейською судовою мережею.  

Діючи через національних членів, Євроюст може звернутися до 

компетентних органів цих держав-членів з проханням про проведення 

розслідування чи забезпечення покарання, координування діяльності 
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компетентних органів інших держав-членів, створення спільних слідчих 

груп, забезпечення інформацією, необхідною для виконання ним 

(Євроюстом) своїх завдань, застосування спеціальних слідчих заходів та 

будь-яких інших заходів в цілях розслідування чи покарання [163, c. 34].  

Компетенція Євроюсту охоплює всі злочини, на які поширюється 

компетенція Європолу, а також злочини, що вчинені у взаємозв’язку із 

першими. Крім того, Євроюст має право надавати компетентному органу 

держави-члена ЄС допомогу у проведенні розслідування, але виключно за 

відповідним запитом такого органу [34].    

Важливу роль у діяльності Євроюсту відіграє Спільний наглядовий 

орган, що є незалежним зовнішнім органом у сфері захисту даних. Цей 

орган складається із суддів та постійних членів, які виконують дуже 

важливе завдання – забезпечують, щоб обробка персональних даних 

виконувалась відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність Євроюсту та інших актів ЄС [161]. 

Євроюст активно задіяний у протидії тероризму, шахрайству, 

кіберзлочинності разом з Європолом та ОЛАФ. Однією із останніх 

операцій, проведених Євроюстом спільно з державами-членами стало 

розслідування кібератак на комп’ютери європейських інститутів. Така 

взаємодія дозволила не тільки провести дволі успішну операцію, але й 

виявити проблеми взаємодії між інститутами ЄС та відповідними органами 

кримінальної юстиції держав-членів Євросоюзу [57].  

Євроюст також може сприяти у розслідуванні злочинів та здійсненні 

заходів кримінального переслідування, коли вони зачіпають одну державу 

члена-ЄС та будь-яку іншу державу, але при умові, що з такою державою 

укладено договір про співробітництво або якщо таке сприяння має 

важливий інтерес.    

Окреме місце в системі органів кримінальної юстиції ЄС займає 

Європейська Агенція прикордонної та берегової охорони (European 

Border and Coast Guard Agency (Frontex)). Даний орган було створено 
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Регламентом ЄС № 2016/1624  від 14 вересня 2016 р. [93]. ФРОНТЕКС є 

органом ЄС, який наділений власною правосуб’єктністю. Штаб квартира 

знаходиться у Варшаві. Представляє агентство виконавчий директор. 

Фактично даний орган ЄС замінив собою Агентство з управління 

оперативним співробітництвом на зовнішніх кордонах держав-членів ЄС, 

яке було створено відповідно до Регламенту Ради (ЄC) № 2007/2004 від 26 

жовтня 2004 р. [40]. 

 Згідно зі статтею 1 Регламенту [93] Європейська прикордонна та 

берегова охорона створена для забезпечення європейського інтегрованого 

управління зовнішніми кордонами з метою ефективного управління 

процесом їх перетину. Це включає в себе вирішення міграційних проблем та 

можливих майбутніх загроз на цих кордонах, тим самим сприяючи боротьбі 

із серйозними транскордонним злочинами, забезпечення високого рівня 

внутрішньої безпеки в рамках Союзу, одночасно забезпечуючи при цьому 

вільний рух осіб у ЄС. 

Основними завданнями агентства є: моніторинг міграційних потоків; 

проведення оцінки ризиків, включаючи можливості держав-членів 

протидіяти загрозам на зовнішніх кордонах; моніторинг за процесами 

управління зовнішніми кордонами через офіцерів зв’язку агентства у 

державах-членах; надання допомоги державам-членам у ситуаціях, які 

вимагають посиленої технічної і оперативної допомоги на зовнішніх 

кордонах шляхом координації і організації спільних операцій, проведення 

заходів швидкого реагування, здійснення рятувальних заходів; розгортання 

груп ФРОНТЕКС, у тому числі встановлення і розгортання баз швидкого 

реагування; встановлення баз технічного обладнання, які можна 

використовувати під час проведення спільних операцій; співпраця із 

Європолом та Євроюстом у боротьбі з транскордонною організованою 

злочинністю і тероризмом тощо.   

ФРОНТЕКС забезпечує регулярний моніторинг за управлінням всіма 

державами-членами зовнішніми кордонами через офіцерів зв’язку. Роль цих 
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офіцерів полягає у сприянні співпраці та діалогу між Агенцією та 

національними органами влади, які відповідають за управління кордонами. 

Крім того, з метою постійного зв’язку із ФРОНТЕКС з усіх питань, що 

стосуються його діяльності, держави-члени створюють (призначають) 

національні контактні пункти.  

ФРОНТЕКС також має право направляти своїх офіцерів зв’язку і в 

країни, які не є членами ЄС, за умові, що практика управління кордонами в 

таких державах відповідає мінімальним стандартам прав людини.  При 

цьому, пріоритет надається тим державам, які є країнами походження чи 

транзиту нелегальної міграції. Основна функція таких офіцерів –

встановлення і підтримка контактів із уповноваженими національними 

органами у питаннях запобігання і боротьби з нелегальною імміграцією. 

Ще одним координуючим органом в системі кримінальної юстиції ЄС 

є Агенція Європейського Союзу з підготовки для правоохоронної 

діяльності (European Union Agency for Law Enforcement Training 

(CEPOL)), яка замінила собою Європейський поліцейський коледж 

(European Police College), створений у 2005 році. Діяльність CEPOL 

спрямована на розширення знань офіцерів поліції про національні 

поліцейські системи інших держав-членів та про транскордонну взаємодію 

поліції всередині ЄС. Регламент про створення CEPOL покладає на цю 

агенцію функцію забезпечення підготовки та координації у підготовці 

фахівців з протидії організованій злочинності, надає можливість 

співпрацювати з відповідними органами третіх країн, визнавши при цьому 

CEPOL повноцінною європейською агенцією [92]. 

 Також до системи кримінальної юстиції ЄС можна віднести 

Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної 

залежності (EMCDDA), який здійснює координацію політики ЄС щодо 

протидії незаконному обігу наркотиків. EMCDDA був заснований у 1993 

році на підставі Регламенту Ради (ЄЕС) № 302/93 «Про заснування 

Європейського центру з моніторингу наркотиків та наркоманії» від 8 
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лютого 1993 року [331]. Його офіційне відкриття відбулося в Лісабоні в 

1995 році, і відтоді він є одним з децентралізованих агентств Європейського 

Союзу. Метою діяльності EMCDDA є забезпечення ЄС та його держав-

членів системною інформацією про стан проблем у сфері обігу наркотиків 

та наркозалежності, а також надання серйозної доказової підтримки у 

дебатах щодо проблеми наркотиків. Сьогодні він пропонує політикам дані, 

необхідні для розробки законів і стратегії, спрямованих на протидію 

незаконному обігу наркотиків. Він також допомагає фахівцям і практикам, 

що працюють в цій сфері, визначити кращі практики і нові галузі наукових 

досліджень. Для надання достовірної інформації про ситуацію з незаконним 

обігом наркотиків в Європі EMCDDA розробила інфраструктуру та 

інструменти, необхідні для збору даних щодо окремих країн в узгодженому 

порядку. Ці дані потім подаються національними моніторинговими 

центрами з наркотиків (мережа Reitox) до агентства в Лісабоні для аналізу, в 

результаті чого різні інформаційні продукти дозволяють створити ширше 

уявлення про загальноєвропейську ситуацію [130]. 

26 лютого 2016 року Європол створив новий Європейський центр по 

боротьбі з незаконою міграцією (EMSC). Метою Центру є надання 

підтримки державам-членам ЄС у ліквідації злочинних мереж, що 

займаються організованою контрабандою мігрантів. Центр зосередиться на 

географічних гарячих точках злочинності у цій сфері і буде будувати кращий 

потенціал у всіх країнах Європейського Союзу по боротьбі з незаконними 

мережами по перевезенню людей [62]. 

Відносно новим органом, покликаним врівноважити та доповнити 

існуючу систему кримінальної юстиції в ЄС, має стати Європейська 

прокуратура (European Public Prosecutor’s Office), створення і 

повноваження якої передбачено статтею 86 Договору про функціонування 

ЄС [27]. Європейська прокуратура має бути створена для боротьби зі 

злочинами, що впливають на фінансові інтереси Союзу, та здійснюватиме 

розслідування, кримінальне переслідування і притягнення до суду (у разі 
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необхідності, спільно з Європолом) винних у вчиненні злочинів проти 

фінансових інтересів Союзу, а також їх співучасників [163, c. 35]. При 

цьому не виключена можливість подальшого поширення компетенції 

Європейської прокуратури на інші види тяжких злочинів. Такий крок є 

важливим у розвитку інституційної складової європейської кримінальної 

юстиції, що дозволить ефективно протидіяти транскордонній злочинності в 

цілому та її окремим проявам [162].  

На офіційному сайті Європейської комісії зазначено, що Європейська 

прокуратура стане незалежним органом з повноваженнями розслідувати 

шахрайство та інші кримінальні злочини, які посягають на фінансові 

інтереси ЄС. Європейська прокуратура буде органом ЄС з 

децентралізованою структурою. Така структура спрямована на залучення та 

інтеграцію національних правоохоронних органів. Розслідування буде 

проводитись уповноваженими європейськими прокурорами, призначеними 

у кожній державі-члені ЄС [61]. 

На наш погляд, створення Європейської прокуратури з 

повноваженнями здійснювати кримінальне розслідування економічних 

злочинів, що посягають на фінансові інтереси ЄС, матиме позитивний 

ефект, оскільки на даний час тільки національні правоохоронні органи 

держав-членів мають право розслідувати кримінальні злочини лише в 

межах державних кордонів. Таким чином, Європейська прокуратура, з 

огляду на задекларовані повноваження, повинна усунути цей недолік. 

Станом на 1 січня 2014 року із 28 держав-членів ЄС 14 виступали 

проти функціонування Європейської прокуратури. Разом з тим, у листопаді 

2013 Комісія ЄС офіційно заявила про намір подальшого створення 

Європейської прокуратури. За цю пропозицію проголосував і Європейський 

парламент. Як можливий варіант подальшого розвитку подій, Європейська 

прокуратура може бути ab initio створена в рамках посиленої співпраці [59]. 

Дослідження інституційної системи кримінальної юстиції 

Європейського Союзу буде неповним без з’ясування особливостей 
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функціонування основних інструментів співробітництва країн ЄС у 

кримінальних справах, зокрема таких як Європейський ордер на арешт, 

Європейський ордер на заморожування майна або доказів та Європейський 

ордер на надання доказів. 

Європейський ордер на арешт (надалі – ЄОА) був запроваджений 

Рамковим рішенням Ради ЄС «Про Європейський ордер на арешт і 

процедуру видачі осіб між державами-членами», яке було прийнято у 

Люксембурзі 13 червня 2002 року (надалі – Рамкове рішення від 13 червня 

2002 року) [52]. ЄОА покликаний стати основним інструментом, який 

забезпечує передачу осіб в рамках співробітництва у кримінальних справах 

між державами ЄС. Разом з тим, Рамкове рішення не впливає на застосування 

країнами ЄС правил екстрадиції, які встановлені міжнародними договорами у 

відносинах з державами, які не є членами ЄС.  

Дефініція ЄОА наведена у статті 1 Рамкового рішення від 13 червня 

2002 року, згідно якої ЄОА – це видане державою-членом судове рішення з 

метою затримання та передачі іншою державою-членом розшукуваної особи 

для здійснення кримінального переслідування або для виконання покарання 

чи заходів безпеки, пов'язаних з позбавленням волі.  

ЄОА діє на основі принципу взаємного визнання рішень у 

кримінальних справах. Основними суб’єктами ЄОА виступають: орган, який 

видає ордер, та орган, який виконує ордер. Рамковим рішенням виконання 

зазначених функцій повинно покладатися на судові органи. Інші органи 

влади можуть виконувати лише обов’язки щодо сприяння суду у реалізації 

повноважень відносно ЄОА, зокрема такі, як отримання та надсилання 

ордерів. При цьому, кожна держава ЄС може самостійно визначати у 

внутрішньому праві, які саме органи наділяти такими повноваженнями. В 

деяких країнах цим повноваженням наділені прокурори [5].  

ЄОА може видаватися стосовно діянь, щодо яких закон держави, яка 

його видає, передбачає покарання, пов'язане з обмеженням волі, з верхньою 

межею не менше дванадцяти місяців, або – коли вже було призначено 
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покарання – стосовно обвинувальних вироків, які передбачають засудження 

до позбавлення волі не менше, ніж на чотири місяці. 

На відміну від українського законодавства, Рамкове рішення не 

містить заборони щодо видачі державами ЄС своїх громадян. Єдиним 

застереженням є обов’язок для держав ЄС закріпити у своєму внутрішньому 

законодавстві умову, що після засудження особа повинна бути відправлена 

назад до країни свого громадянства для відбування покарання. 

Правовою основою для використання наступного інструменту – 

Європейського ордеру на заморожування майна або доказів (надалі – 

ЄОМД) є Рамкове рішення Ради ЄС про виконання ордерів на 

заморожування майна або доказів № 2003/577/ JHA від 22 липня 2003 р. 

(надалі – Рамкове рішення № 2003/577/ JHA) [38]. Ці ордери 

використовуються з метою забезпечення доказів, які можуть бути 

використані у кримінальному розслідуванні, або з метою наступної 

конфіскації майна.  

Так само як і з ЄОА, щодо ЄОМД відсутній обов’язок перевіряти 

діяння на предмет подвійної злочинності, але за умови, якщо злочин 

стосовно якого видано ЄОМД, є злочином у державі, яка видає цей ордер, і 

максимальне покарання за яке – не менше ніж три роки позбавлення волі.  

З травня 2017 року правила Рамкового рішення № 2003/577/ JHA, що 

стосуються заморожування доказів, будуть замінені Директивою 2014/41/EU 

від 3 квітня 2014 року щодо Європейського ордеру з розслідувань у 

кримінальних справах (European Investigation Order in criminal matters) [49]. 

Ця директива спрямована на спрощення та прискорення міжнародних 

кримінальних розслідувань у ЄС. Вона запроваджує Європейський ордер з 

розслідувань у кримінальних справах, який дозволяє судовим органам в 

одній країні ЄС (державі, що видала ордер) вимагати збір та передачу доказів 

з іншої країни ЄС (держави-виконавця ордера). 

Наступний інструмент – Європейський ордер на надання доказів 

(ЄОНД) – введено у використання Рамковим рішенням Ради ЄС про 
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європейський ордер на надання доказів з метою отримання предметів, 

документів та інформації для використання в кримінальному переслідуванні 

2008/978/JHA від 18 грудня 2008 р. [39]. 

Європейський ордер на надання доказів (надалі – ЄОНД) є рішенням, 

згідно з яким об'єкти, документи та дані можуть бути отримані від інших 

держав-членів ЄС. Фактично, згідно із цим ордером можуть бути 

видані/отримані такі докази, як речі, документи, інформація, інші дані. ЄОНД 

видається компетентними органами, визначеними державами-членами, 

якими можуть бути суддя, суд, слідчий суддя, прокурор чи інший судовий 

орган. Держави-члени також повинні призначити компетентні органи для 

визнання та виконання ЄОНД. 

ЄОНД може бути виданий у таких категоріях справ: 1) кримінальні 

справи; 2) адміністративні провадження, рішення по яким може стати 

підставою для розгляду судом, юрисдикція якого поширюється на 

кримінальні справи; 3) провадження, які здійснюються судовими органами, 

рішення по яким може стати підставою для розгляду судом, юрисдикція 

якого поширюється на кримінальні справи; 4) провадження, вказані вище, у 

злочинах чи правопорушеннях, за які несе відповідальність чи може бути 

покарано юридичну особу (стаття 5). 

Разом з тим, ЄОНД не може бути виданий: a) для отримання доказів у 

формі усних показань, заяв або в інших формах показань (в тому числі у 

форматі аудіо- та відеоконференцій) підозрюваних, свідків, експертів чи 

інших учасників кримінального провадження; б) для отримання зразків для 

експертизи (отримання біологічних матеріалів або біометричних даних, 

включаючи отримання зразків ДНК, волосся, крові, відбитків пальців і т. 

п.); в) для проведення оперативно-розшукових дій (наприклад, за 

допомогою прослуховування повідомлень, прихованого спостереження або 

спостереження за рахунками в банку); г) для продовження розслідування 

(аналізу існуючих об'єктів, документів або даних);  д) для проведення 

експертиз предметів, документів або даних [211, с. 260]. 
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На наш погляд, досліджені вище ордери створюють дієвий механізм 

взаємодії при розслідуванні кримінальних справ, отриманні доказів, розшуку 

підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, притягненню 

винних осіб до кримінальної відповідальності. Ці інструменти стали 

результатом вироблення державами-членами ЄС спільної політики безпеки, а 

їх запровадження у європейський обіг є необхідною умовою на шляху до 

створення безпечної та відкритої Європи. 

 

3.2. Інституційні основи співробітництва України з Європейським 

Союзом в кримінальних справах 

 

Інституційною основою співробітництва України з Європейським 

Союзом у кримінальних справах виступає, з одного боку, система 

двосторонніх органів, створених на підставі Угоди про асоціацію, а, з другого 

– система правоохоронних органів України, яка взаємодіє із 

спеціалізованими агенціями та органами Європейського Союзу. 

Інституційна структура Угоди про асоціацію, відповідно до Розділу VII 

«Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди (статті 460-470) 

[270] представлена Радою асоціації, Комітетом та підкомітетами асоціації, 

Парламентським комітетом асоціації, Платформою громадянського 

суспільства. 

Рада асоціації представляє собою політико-правовий форум для 

зустрічей вищих посадових осіб України та Європейського Союзу. Рада 

асоціації збирається принаймні один раз на рік. З моменту створення вона 

збиралася двічі – 15 грудня 2014 року та 7 грудня 2015 року. На останній 

зустрічі Україну представляв Прем’єр-міністр України А. Яценюк, а також 

міністри закордонних справ, економічного розвитку і торгівлі, юстиції та 

оборони, а Євросоюз – Високий представник ЄС із закордонних справ і 

безпекової політики Федеріка Моґеріні та Європейський Комісар з 

Європейської політики сусідства та перемовин про вступ Йоганнес Ган. 
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Сторони підтвердили важливість партнерства на основі поваги до 

спільних цінностей та їхнього ефективного розвитку. ЄС привітав прогрес у 

впровадженні Україною реформ, зокрема початку роботи Національного 

антикорупційного бюро, нової національної поліції, завершення процесу 

відбору на посаду антикорупційного прокурора. Учасники підкреслили 

необхідність звільнення усіх заручників та осіб, які незаконно утримуються і 

мають стосунок до конфлікту в східній Україні, необхідності повного 

виконання Мінських угод [351]. 

У такий спосіб Рада асоціації здійснює моніторинг та контроль 

виконання Угоди про асоціацію, періодично переглядає функціонування 

Угоди у світлі її цілей, розглядає важливі питання, що виникають в рамках 

Угоди. Рада асоціації має повноваження приймати обов’язкові для Сторін та 

рекомендаційні рішення після виконання відповідних внутрішньодержавних 

процедур їх прийняття відповідно до Правил процедур Ради асоціації і 

Комітету асоціації та його підкомітетів, схвалених на Першому засіданні 

Ради асоціації 15 грудня 2014 року [370]. 

Комітет асоціації надає допомогу Раді асоціації під час виконання 

нею своїх обов’язків, складається із представників Сторін, головним чином, 

на рівні вищих посадових осіб. Відповідно до статті 14 Правил процедур 

Ради асоціації і Комітету асоціації та його підкомітетів Комітет асоціації 

проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації, у разі необхідності 

імплементує рішення Ради асоціації, забезпечує безперервність відносин 

асоціації та належне виконання Угоди. Комітет має повноваження приймати 

обов’язкові для Сторін рішення у випадках, передбачених Угодою, та у 

сферах, в яких Рада асоціації делегувала йому свої повноваження. 

Рішення і рекомендації Ради асоціації та Комітету асоціації 

розміщуються на Урядовому порталі, а також публікуються в «Офіційному 

віснику України» в десятиденний строк з дня їх засвідчення секретарями 

зазначених органів [245]. 
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Відповідно до статті 466 Угоди про асоціацію Комітету асоціації 

надають допомогу підкомітети, які створюються для вивчення прогресу, 

досягнутого в ході проведення регулярних діалогів, зазначених у Розділі V 

(«Економічне і галузеве співробітництво») Угоди. Підкомітети є 

платформами для моніторингу прогресу наближення у конкретних сферах, з 

метою обговорення певних питань і проблем, що виникають у рамках цього 

процесу, та формулювання рекомендацій і робочих висновків. 

Рішенням Ради асоціації №2/2014 від 15 грудня 2014 р. [338] з метою 

забезпечення обговорення на експертному рівні основних сфер, які 

підпадають під тимчасове застосування Угоди, утворено Підкомітет з 

питань свободи, безпеки та юстиції, який провів два засідання – 23-24 

липня 2015 року у Києві та 3 червня 2016 року у Брюсселі.  

Під час засідань [342; 67; 364] аналізувався стан реалізації Плану дій з 

лібералізації візового режиму, реформа судової та правоохоронної системи, в 

т.ч. системи органів прокуратури; співробітництво з Радою Європи, 

Венеціанською комісією та ОБСЄ, створення Національного агентства з 

питань запобігання корупції, перспективи співробітництва з Європейською 

судовою мережею; проблеми імплементації угод про правове 

співробітництво у цивільних та кримінальних справах; співробітництво з 

Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркотичної 

залежності; діяльність Служби безпеки України по боротьбі з організованою 

злочинністю та фінансуванням тероризму, діяльність Національної поліції, 

Державної прикордонної служби та Міністерства юстиції України по 

боротьбі з незаконним обігом наркотиків, торгівлею людьми та веденням 

відповідної статистики; необхідність міжнародної експертної підтримки 

діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 

Особлива увага приділялась питанням управління кордонами. Зокрема, 

аналізувалось впровадження інтегрованої системи управління кордонами, 

ситуація на кордоні з Російською Федерацією та частинами Донецької і 
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Луганської областей, розширення діяльності Місії Європейської Комісії з 

надання допомоги в питаннях кордону в Україні та Республіці Молдова 

(EUBAM) на інші ділянки державного кордону України, співробітництво 

ФРОНТЕКС із Державною прикордонною службою України [67]. 

Кабінет Міністрів України Постановою №646 від 8 липня 2015 року 

затвердив Порядок організації роботи підкомітетів Комітету асоціації та 

діалогів Україна-ЄС [229], де визначив робочі групи для організації роботи 

підкомітетів. Так, робоча група №1 «Юстиція, свобода та безпека» 

знаходиться у сфері відповідальності Міністерства юстиції України. До 

компетенції робочої групи віднесено такі питання, як юстиція, свобода та 

безпека, права і свободи людини, боротьба з корупцією, участь в організації 

роботи підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції. У роботі групи 

беруть участь представники таких органів: Міністерство закордонних справ, 

Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба, Міністерство 

оборони, Служба безпеки України (за згодою), Генеральна прокуратура 

України (за згодою), Національне антикорупційне бюро (за згодою), 

Державна судова адміністрація (за згодою), Національна поліція, Урядовий 

офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 

України.   

Вищезазначена Постанова передбачає, що за результатами засідання 

підкомітету або діалогу голова підкомітету або діалогу подає у десятиденний 

строк Кабінетові Міністрів України та МЗС звіт про результати проведеного 

засідання разом з пропозиціями щодо реалізації досягнутих домовленостей.  

Парламентський комітет асоціації між Україною та ЄС є форумом 

для проведення засідань та обміну думками. Він складається з членів 

Верховної Ради України, з однієї сторони, та членів Європейського 

Парламенту, з іншої сторони. Парламентський комітет може надавати 

рекомендації та запитувати інформацію у Ради асоціації стосовно виконання 

Угоди про асоціацію [370]. 
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За підсумками засідань Парламентський комітет приймає заключні зави 

та рекомендації. Так, в Заключній заяві та рекомендації «Захищаючи свободу 

та демократію» за результатами Першого засідання Парламентського 

комітету 24-25 лютого 2015 року було зазначено, що неупереджене та 

результативне розслідування актів насильства, що мали місце по всій 

території України мають вирішальне значення. Парламентський комітет 

закликав Уряд України якнайшвидше вжити необхідних правових заходів, 

які відкриють шлях до розслідування Міжнародним кримінальним судом всіх 

ймовірних злочинів проти людяності та військових злочинів, здійснених на 

території України, починаючи з 21 листопада 2013 року [152, с. 5]. 

Платформа громадянського суспільства утворена відповідно до 

статті 469 Угоди про асоціацію [370] з метою інформування громадянського 

суспільства сторін про виконання Угоди та врахування їхнього внеску для її 

виконання. Платформа громадянського суспільства складається з 

представників громадянського суспільства України – громадських об’єднань, 

з однієї сторони, і членів Європейського економічного і соціального 

комітету, з іншої сторони, як форум для проведення ними засідань та обміну 

думками. До її повноважень належить, зокрема, надання рекомендацій Раді 

асоціації. 

Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні 

здійснювати регулярні контакти з представниками Платформи 

громадянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо 

досягнення цілей Угоди. Платформа громадянського суспільства повинна 

бути поінформованою про рішення та рекомендації Ради асоціації [370].  

В рамках Платформи громадянського суспільства створено 15 робочих 

груп. Зокрема, Робоча група 2 займається питаннями демократичних реформ 

та верховенства права, а Робоча група 3 – питаннями боротьби з корупцією та 

шахрайством. 

На другому засіданні Платформи громадянського суспільства 

(Брюссель, 11 лютого 2016 року) [142] було розглянуто «Внутрішній звіт про 
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антикорупційні заходи в Європі: сфери діяльності, досвід, інструменти», 

підготовлений Крістіаном Моосом, членом Європейського Економічного і 

Соціального Комітету. У Звіті, зокрема, зазначалося, що ефективна боротьба 

з корупцією є важливою основою реалістичної перспективи членства в ЄС 

для цілісної та суверенної України, а розчарування через корупцію було 

однією з ключових причин проведення Євромайдану [124]. 

Важливим органом з питань співробітництва України з ЄС є Урядовий 

офіс з питань європейської інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів 

України. На цей орган покладається організаційне, експертно-аналітичне та 

інформаційне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України у сфері 

європейської інтеграції. 

Урядовий офіс відповідно до покладених на нього обов’язків 

проводить моніторинг та оцінювання ефективності виконання завдань у 

сфері європейської інтеграції, зокрема – виконання Угоди про асоціацію; 

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань 

європейської інтеграції та проводить експертизу проектів нормативно-

правових актів, інших документів, внесених до Кабінету Міністрів України, 

на предмет їх відповідності програмним документам у сфері європейської 

інтеграції та цілям Угоди про асоціацію; організовує взаємодію заступників 

міністрів з питань європейської інтеграції, а також заступників керівників 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких 

віднесено питання європейської інтеграції, зокрема, шляхом проведення 

регулярних нарад, зустрічей, утворення робочих груп тощо. 

Урядовий офіс забезпечує підготовку спільних засідань Ради асоціації 

між Україною та ЄС і засідань їх української частини, виконує функції 

секретаріатів української частини цих органів, а також бере участь в 

організації підготовки спільних засідань та засідань української частини 

інших двосторонніх органів, утворених відповідно до Угоди про асоціацію та 

інших міжнародних договорів України у сфері європейської інтеграції [316]. 
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Система правоохоронних і судових органів України є наступною 

складовою інституційного механізму співробітництва України з 

Європейським Союзом у кримінальних справах. 

Говорячи про правоохоронні органи України, варто зазначити, що у 

чинному законодавстві відсутнє комплексне визначення поняття 

«правоохоронні органи». 

Конституція України [188] лише один раз згадує про правоохоронні 

органи, вказуючи в частині 3 статті 17, що забезпечення державної безпеки і 

захист державного кордону України покладаються на відповідні військові 

формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок 

діяльності яких визначаються законом. 

Закон України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» дає визначення правоохоронних органів через 

наведення їх переліку, який не є вичерпним, та встановлення їх функцій. Так, 

закон визначає, що правоохоронні органи – це органи прокуратури, 

Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у 

Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи 

охорони  державного  кордону,  органи  доходів  і зборів, органи і  

установи  виконання  покарань, слідчі ізолятори, органи державного  

фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші  

органи,  які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції» [269].  

Аналогічний підхід до визначення правоохоронних органів наведено у 

Законі України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною 

організацією і правоохоронними органами держави» [267], де до 

правоохоронних органів віднесено державні органи, які відповідно до 

законодавства здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції. 

Закон України «Про основи національної безпеки України» [301] у 

статті 1 визначає, що правоохоронні органи – це органи державної влади, на 

які Конституцією і законами України покладено здійснення правоохоронних 

функцій». У цій же статті Закон визначає, що національна безпека – це 
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«захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства 

і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне 

виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз 

національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з 

корупцією […]». 

Вказані визначення ще більше ускладнюють проблему розуміння 

«правоохоронних органів». По-перше, зазначені закони вводять поняття 

«правоохоронних функцій», які не розкриваються в українському 

законодавстві. По-друге, судячи із логічного тлумачення Закону України 

«Про основи національної безпеки України», український законодавець 

розводить два поняття – «правоохоронна діяльність» і «протидія корупції». 

Відповідно, органи, до компетенції яких входить питання боротьби з 

корупцією, за логікою Закону, не є правоохоронними. 

В Законі України «Про державний захист працівників суду і 

правоохоронних органів» зазначається [269], що державному захисту 

відповідно до цього Закону підлягають також співробітники кадрового 

складу розвідувальних органів України, працівники Антимонопольного 

комітету України та уповноважені особи Національної комісії із цінних 

паперів та фондового ринку. Так як вказані особи не є суддями або 

працівниками апарату суду, логічно, що Закон відносить вказаних осіб до 

працівників правоохоронних органів. Це, зокрема, підтверджується у 

коментарі професора Брич Л.П. до статті 342 Кримінального кодексу 

України, що наводиться у Науково-практичному коментарі Кримінального 

кодексу України за редакцією М.І. Мельника [219]. 

У проекті «Концепції державної політики у сфері кримінальної юстиції 

та забезпечення правопорядку», що була розроблена в 2007 році 

Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства 

права пропонувалося відмовитися від поняття «правоохоронних органів», 

замінивши його поняттям «органів правопорядку», основним призначенням 

яких, виходячи з назви, буде забезпечення правового порядку в суспільстві. 



 

 

 
 

173 

На думку авторів, це б позбавило ці органи невластивої функції щодо 

охорони прав осіб, яка має реалізовуватись судами [318]. 

Викладене свідчить, як зазначає Гірич В.М. [128], про недостатність 

наявних в українському законодавстві дефініцій для однозначної 

ідентифікації як правоохоронної діяльності, так і правоохоронних органів.  

Не ставлячи за мету комплексне дослідження термінологічної 

проблеми правоохоронних органів України, ми зупинимося виключно на тих 

правоохоронних органах, до компетенції яких належить співробітництво у 

кримінальних справах з інститутами та спеціалізованими агенціями і 

органами Європейського Союзу. При цьому, ми зосередимо увагу не лише на 

особливостях їх співробітництва із відповідними органами та агенціями ЄС, а 

також на питаннях реформування правоохоронних органів України, що 

відповідає меті Угоди про асоціацію, яка передбачає, що «в рамках 

співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надаватимуть 

особливого значення … укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління 

загалом та правоохоронних і судових органів зокрема» [240, с. 19]. 

Прокуратура. «Прокурори є представниками органів державної влади, 

які від імені суспільства та в інтересах держави гарантують застосування 

закону, коли його порушення веде до кримінальних санкцій, враховуючи як 

права фізичної особи, так і необхідну ефективність системи кримінального 

судочинства» – таке визначення, наведене у Рекомендації Rec (2000) 19 

Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо ролі прокуратури в 

системі кримінального правосуддя [334], на нашу думку, найбільш вдало 

розкриває роль прокурора та місце прокуратури в системі органів державної 

влади. Прокуратурі належить провідна роль в системі кримінального 

судочинства, а також у міжнародному співробітництві в кримінальних 

справах. 

В незалежній Україні початок функціонування органів прокуратури 

поклав Закон України «Про прокуратуру», прийнятий 5 листопада 1991 року 

[304], яким фактично була перейнята модель прокуратури, що існувала в 
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Радянському Союзі. Окрім самої структури, що повторювала структуру 

прокуратури Української РСР, закон залишав за органами прокуратури 

функцію загального нагляду. Поняття загального нагляду було відображено у 

Конституції УРСР 1978 р. наступним чином: «Найвищий нагляд за точним і 

однаковим виконанням законів усіма міністерствами, державними 

комітетами й відомствами, установами та організаціями, виконавчими і 

розпорядчими органами місцевих Рад народних депутатів, колгоспами, 

кооперативними та іншими громадськими організаціями, службовими 

особами, а також громадянами на території Української РСР здійснюється 

Генеральним прокурором Української РСР і підлеглими йому прокурорами» 

[187]. Закон про прокуратуру 1991 року в статті 1 [304] у значній мірі 

перейняв це положення. 

Консультативна рада європейських прокурорів зазначала, що 

«…конституційна історія та правові традиції кожної конкретної країни 

можуть виправдати виконання прокурорами певних некарних функцій. 

Однак ця аргументація може застосовуватися лише до демократичних, 

правових традицій, сумісних із цінностями Ради Європи. В Україні ж єдиною 

історичною моделлю є радянська (і царистська) модель прокуратури, що 

віддзеркалює недемократичне минуле і не є сумісною з європейськими 

стандартами та цінностями Ради Європи. Саме з цієї причини Україна при 

вступі до Ради Європи взяла на себе зобов’язання щодо перетворення 

прокуратури на орган, який відповідатиме стандартам Ради Європи» [119]. 

Вжиття рішучих заходів з реформування системи прокуратури згідно з 

відповідним Планом дій Ради Європи передбачалося в Плані дій ЮСБ 2007 

року [234]. 

На виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань перед 

Європейським Союзом та Радою Європи, 14 жовтня 2014 року Верховна Рада 

прийняла новий закон «Про прокуратуру». Вказаним законом передбачена 

трьохланкова система органів прокуратури (Генеральна прокуратура, 

регіональні прокуратури та місцеві прокуратури) замість чотирьох чи 



 

 

 
 

175 

п’ятиланкової (Генеральна прокуратура, обласні прокуратури, районні 

прокуратури, міські прокуратури, районні у містах), яка існувала за 

попереднім законом. Добір кандидатів на посаду прокурора здійснюється на 

конкурсних засадах. Кожен, хто відповідає встановленим вимогам до 

кандидата на посаду прокурора, має право звернутися до Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів із заявою про участь у доборі кандидатів 

на посаду прокурора [305]. 

За новим законом прокуратура позбавляється функцій загального 

нагляду та попереднього слідства. Таким чином, вказаним законом виконано 

пункт 9 Розділу XV «Перехідні положення» Конституції України [188], який 

передбачає, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних 

законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію 

попереднього слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність 

державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до 

сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що 

регулюють її функціонування. 

Перехідні положення нового закону передбачають, що до початку 

діяльності державного бюро розслідувань, але не пізніше п’яти років після 

набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом (КПК) України 

слідчі органів прокуратури здійснюють досудове розслідування у 

визначеному КПК порядку [305].  

На виконання вказаного положення закону, 12 листопада 2015 року був 

прийнятий закон «Про Державне бюро розслідувань» [268]. Закон визначає 

Державне бюро розслідувань (ДБР) як центральний орган виконавчої влади, 

що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, 

припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його 

компетенції. Згідно статті 216 КПК України [195] слідчі органів Державного 

бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів: вчинених 

Президентом України, повноваження якого припинено, Прем’єр-міністром 

України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та 
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заступником міністра, а також цілим рядом вищих посадових осіб держави, 

крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до 

підслідності Національного антикорупційного бюро України.  

29 лютого 2016 Уряд України ухвалив постанову про створення 

Державного бюро розслідувань (ДБР) та протягом 2016 року затвердив 

кандидатури членів конкурсної комісії з обрання керівника ДБР [377]. 10 

травня 2016 конкурсна комісія розпочала прийом документів від кандидатів, 

що тривало до 8 червня [223]. Всього надали документи 82 кандидати, з яких 

допущені 65 [186]. 

Станом на сьогодні конкурс з обрання Директора ДБР не завершено. 

Разом з тим, враховуючи набуття чинності КПК 20 листопада 2012 року 

[195], ДБР повинно запрацювати не пізніше 20 листопада 2017 року. 

Головним недоліком, на нашу думку, є правовий статус цього органу, 

який визначений законом як центральний орган виконавчої влади. До 

початку діяльності ДБР злочини, які підслідні цьому органу, перебувають 

переважно у підслідності прокуратури. Прокуратура є відносно незалежним 

органом, так як не перебуває у прямому підпорядкуванні жодної з гілок 

влади. ДБР буде знаходитись у прямому підпорядкуванні Кабінету Міністрів 

України, як це передбачають закони «Про центральні органи виконавчої 

влади» [317] та «Про Кабінет Міністрів України» [293], що може вплинути на 

об’єктивність досудового розслідування цим органом. 

Окрім закону про прокуратуру, повноваження прокуратури та 

прокурора передбачені Конституцією України і КПК України. 

Законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» [264] 2016 року було виключено із Конституції Розділ VII 

«Прокуратура» та включено нову статтю 131-1 до Розділу VIII «Правосуддя», 

яка передбачає положення про прокуратуру, її функції, порядок призначення 

Генерального прокурора тощо. В зв’язку з тим, що у Пояснювальній записці 

[244] до проекту зазначеного закону не міститься обґрунтування щодо 

включення положення про прокуратуру до Розділу «Правосуддя», ми 
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виходимо з того, що законодавець слідує загальноєвропейській практиці, за 

якою прокуратура функціонально здійснює свої повноваження поруч із 

судовою гілкою влади. Так, в Німеччині органи прокуратури знаходяться при 

загальних судах всіх рівнів. Аналогічна ситуація має місце у Франції [252, с. 

174, с. 728-729]. 

Згідно КПК України [195] Генеральна прокуратура України визначена 

центральним органом України під час досудового розслідування, тобто 

органом, уповноваженим від імені України звертається із запитами про 

міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час 

досудового розслідування та розглядати відповідні запити іноземних 

компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних 

правопорушень, віднесених до підслідності Національного антикорупційного 

бюро України, яке у таких випадках здійснює функції центрального органу 

України у досудовому розслідуванні. Під час судового провадження 

зазначені повноваження виконує Міністерство юстиції України. 

Говорячи про співробітництво прокуратури із інститутами 

Європейського Союзу, слід, перш за все, згадати прийняття Радою ЄС 

Регламенту №208/2014 від 5 травня 2014 р. «Щодо обмежувальних заходів, 

спрямованих проти певних фізичних та юридичних осіб, органів влади, в 

зв’язку із ситуацією в Україні» [41] і відповідного Рішення 2014/119/CFSP 

від 5 травня 2014 року [36], якими запроваджувались персональні 

обмежувальні заходи (замороження коштів та активів) щодо осіб, причетних 

до привласнення державних коштів України та до порушення прав людини 

під час подій на Майдані в лютому 2014 року.  Вказані документи були 

прийняті на підставі листа Генеральної прокуратури України Верховному 

представнику ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки від 3 

березня 2014 року [2]. В результаті, під дію зазначених обмежувальних 

заходів попали колишній Президент України Віктор Янукович та його 

найближче оточення часів його президентства. 
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Разом з тим, вказане рішення неодноразово піддавалося критиці з точки 

зору юридичних підстав його прийняття і було предметом розгляду у Суді 

ЄС. Так, рішенням Суду ЄС за позовом колишнього радника Президента 

України Андрія Портнова Регламент №208/2014 від 5 травня 2014 р. та 

Рішення 2014/119/CFSP від 5 травня 2014 року були скасовані в частині, яка 

стосувалася запровадження обмежувальних заходів щодо позивача. Суд 

вказав, що прийняті Радою ЄС Регламент та Рішення ґрунтувалися лише на 

листі Генеральної прокуратури України, де, без конкретизації, зазначалося, 

що позивач, так само як і інші високопосадовці, фігурують у кримінальному 

провадженні щодо присвоєння державних коштів та їх виведення за кордон. 

Суд послався на аналогічні справи (Ezz and Others v. Council), в яких запит 

щодо пошуку і арешту активів на території ЄС, надісланий правоохоронним 

органом держави – не члена Євросоюзу, був підкріплений наказом 

національного кримінального суду. Таким чином, Суд дійшов висновку, що в 

листі Генеральної прокуратури не містилося конкретних посилань на 

протиправну поведінку позивача, що б давало підставу для Ради ЄС 

приймати Регламент та Рішення про обмежувальні заходи на підставі статті 

29 ДфЄС, і, як наслідок, скасував їх в частині, яка стосувалася позивача [2]. 

В подальшому Генеральна прокуратура виправила свою помилку, 

надавши Раді ЄС докази, які підтверджували підозру про причетність 

колишніх високопосадовців України до привласнення державних коштів. Це 

стало підставою для продовження дії обмежувальних заходів на підставі 

нового Регламенту (EU) 2015/138 від 29 січня 2015 року та Рішення (CFSP) 

2015/364 від 5 березня 2015 року. 

Особливе місце у діяльності Генеральної прокуратури посідає 

співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції 

(Євроюстом). 

27 червня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко та 

президент Євроюсту Мішель Конінкс (Michèle Coninx) підписали Угоду про 

співробітництво між Україною та Євроюстом [374].  
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Підписання Угоди з Євроюстом було передбачено Угодою про 

асоціацію [370] та Планом дій з лібералізації ЄС візового режиму для 

України [235]. 

Компетентним органом в Україні для виконання Угоди є Генеральна 

прокуратура України, яка забезпечувала співпрацю з Євроюстом і до її 

укладення. Основним напрямом взаємодії Генеральної прокуратури України 

з Євроюстом є координація дій під час надання міжнародної правової 

допомоги у кримінальних розслідуваннях злочинів, вчинених організованими 

групами. Так, представниками відомства до підписання Угоди (протягом 

2014 – 2016 років) взято участь в 11 координаційних засіданнях Євроюсту, 

зокрема щодо розслідування кіберзлочинів, легалізації  доходів, викрадення 

творів мистецтва тощо [374]. 

Завдяки активній позиції Євроюсту 07.08.2014 Генеральний прокурор 

України підписав Угоду про створення міжнародної спільної слідчої групи з 

розслідування катастрофи пасажирського літака рейсу MH-17 Малазійських 

авіаліній [237]. 

Угодою передбачено [374] співробітництво у формі створення спільних 

слідчих груп, оперативного обміну інформацією, координації дій з протидії 

транскордонній злочинності, сприяння збору доказів, проведення інших 

процесуальних дій та надання правової допомоги, розв’язання конфлікту 

юрисдикцій. Крім цього, Україна зможе направити до секретаріату Євроюсту 

прокурора зв’язку, що підвищить ефективність співробітництва. Угода 

набуде чинності після її ратифікації Верховною Радою України.  

Міністерство внутрішніх справ (МВС) України. Однією з 

найбільших реформ, проведених в Україні, починаючи з 2014 року, 

вважається реформа в структурі Міністерства внутрішніх справ України, а 

саме – створення Національної поліції України. 

Основним нормативно-правовим актом, який регулює діяльність 

органів поліції є Закон України «Про національну поліцію» [299], прийнятий 

в липні 2015 року. Закон визначає Національну поліцію України як 
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центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом 

забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, 

підтримання публічної безпеки і порядку. 

Поштовхом в проведенні реформи колишньої міліції стала недовіра 

українського народу до її працівників під час Революції Гідності. Саме тому 

реформа правоохоронних органів від самого свого початку у 2014 році була 

чи не найактивнішою. Реформа включала в себе низку концептуальних змін в 

принципах діяльності та структурі органів й підрозділів системи МВС. На 

посади в органи Національної поліції кандидати відбиралися шляхом 

проведення відкритого конкурсу, проводилося навчання відібраних на посаду 

кандидатів. Новим патрульним поліцейським було суттєво збільшено розмір 

заробітної плати [335].  

У складі поліції були утворені: кримінальна поліція, патрульна поліція, 

органи досудового розслідування, поліція охорони, спеціальна поліція, 

поліція особливого призначення [299]. 

Паралельно в червні-липні 2015 року в сільській місцевості та в 

невеликих містах була запроваджена «Самбірська модель територіальних 

підрозділів поліції», яка передбачає створення однієї групи реагування в 

середньому на 25 тисяч населення і зону дії дільничного на території, де 

мешкають 7-10 тисяч людей. Ефективність цієї моделі була підтверджена, і з 

лютого 2016 року групи реагування патрульної поліції почали працювати в 

сільській місцевості та в невеликих містах Київської, Львівської, Харківської, 

а з липня – Хмельницької та Волинської областей. На відміну від патрульної 

поліції в містах тут не проводили конкурсу, не набирали нових людей, а 

працювали колишні міліціонери. Самбірський експеримент довів, що коли 

змінюється система організації праці, і міліціонери потрапляють в сприятливі 

для роботи умови, то й основна їхня частина починає працювати значно 

краще та ефективніше [151]. 

Міжнародні та національні експерти відзначили суттєвий поступ в 

реформуванні поліції України. Згідно з опитуванням Центру Разумкова 
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протягом короткого проміжку часу вдалось підняти рівень довіри до 

поліцейського з 0,8% в період після Євромайдану до 40,7% в середині літа 

2016 року [116]. 

В контексті реформування Національної поліції особливу увагу, на 

нашу думку, необхідно приділити вдосконаленню роботи слідчих 

підрозділів. На сьогодні майже 50% кримінальних злочинів – це злочини 

невеликої ступені тяжкості [110]. Однак по кожному з них необхідно 

проводити повний комплекс процесуальних заходів. Це створює надзвичайне 

навантаження на слідчих і не сприяє необхідному рівню досудового 

розслідування. Розвантажити слідчі підрозділи можливо за рахунок 

прийняття закону про кримінальні проступки і, відповідно, спрощення 

порядку досудового розслідування вказаної категорії кримінальних 

правопорушень – у формі дізнання, як це передбачено КПК України 

(підпункт 4 пункту 1 статті 3) [195]. 

Прикладом може бути досвід Великобританії, де діє т.зв. «сумарне 

провадження», яке передбачає розгляд злочинів невеликої тяжкості за 

спрощеною процедурою. Так, справа про дрібну крадіжку може бути 

протягом чотирьох годин підготовлена до розгляду в суді на наступний день 

[244, с. 458]. 

На сьогодні проект закону про кримінальні поступки, розроблений 

групою народних депутатів, знаходиться на розгляді у Комітеті ВРУ з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності [260]. 

В результаті реформи, проведеної в структурі Міністерства внутрішніх 

справ, Національну поліцію було виведено поза структуру самого 

Міністерства. Закон визначає [299], що діяльність поліції спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 

України. Керівник поліції призначається на посаду та звільняється з посади 

Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України 

відповідно до пропозицій Міністра внутрішніх справ України. Перший 

заступник та заступники керівника поліції призначаються на посаду та 
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звільняються з посади Міністром внутрішніх справ України за поданням 

керівника поліції. Міністр внутрішніх справ погоджує кошторис поліції, 

структуру центрального органу управління та територіальних органів поліції, 

забезпечує ведення та використання баз (банків) даних, визначає порядок 

обміну інформацією між Міністерством внутрішніх справ України, поліцією 

та іншими центральними органами виконавчої влади, діяльність яких 

спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ України. 

У такий спосіб, на нашу думку, було реалізовано один із принципів 

здійснення цивільного контролю, зазначеного в законі «Про демократичний 

цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами 

держави» [267], який передбачає розмежування функцій і повноважень 

політичного керівництва правоохоронною діяльністю та професійного 

управління правоохоронними органами. 

Аналогічним чином врегульовано питання діяльності Державної 

міграційної служби України [239], Адміністрації Державної прикордонної 

служби України [238], Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

[240], діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ, що відповідає функціональному 

призначенню цих органів як органів внутрішніх справ. 

В той же час, залишається відкритим питання щодо чинної структури 

МВС України. Положення про Міністерство внутрішніх справ України, 

затверджене Кабінетом Міністрів в 2015 році [241] не містить структури 

Міністерства. Закон «Про загальну структуру і чисельність Міністерства 

внутрішніх справ України» [274] є застарілим і потребує відповідних змін, 

оскільки відносить до структури МВС підрозділи судової міліції та 

підрозділи місцевої міліції, яка вже замінена поліцією. Сайт МВС в розділі 

«Структура МВС» містить лише інформацію про структуру апарату МВС 

[357]. 
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Додаткову проблему створює поняття «системи МВС», яким 

послуговується закон «Про Національну гвардію України». Так, в законі 

зазначено [298], що Національна гвардія України є військовим формуванням 

з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства 

внутрішніх справ України. В той же час, ні зазначений закон, ні жоден інший 

нормативно-правовий акт не дають визначення «системи МВС України» та 

його складових. 

Вказане питання Кабінет Міністрів намагався вирішити через 

розроблений і поданий ним до Верховної Ради проект закону «Про органи 

внутрішніх справ» [300]. Проект закону, по-перше, давав визначення 

поняттю «внутрішні справи» як суспільним відносинам, пов’язаним із 

захистом прав і свобод людини та громадянина, власності, інтересів 

суспільства та держави від протиправних посягань, боротьбою із 

злочинністю, охороною громадського порядку, забезпеченням громадської 

безпеки та безпеки дорожнього руху, а також у сферах захисту державного 

кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) 

економічній зоні, цивільного захисту та міграції (імміграції та еміграції). По-

друге, давалось визначення «органам внутрішніх справ України» як єдиній 

системі органів виконавчої влади та військових формувань, які забезпечують 

формування та реалізують державну політику у сфері внутрішніх справ.  

По-третє, проект закону передбачав, що до системи органів внутрішніх 

справ України належать: МВС України та центральні органи виконавчої 

влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 

України через Міністра внутрішніх справ України. До останніх проект 

відносив Національну поліцію України, центральний орган виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та 

охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній 

зоні; центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у 

сферах міграції (імміграції та еміграції), центральний орган виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту 
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населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх 

виникненню, Національну гвардію України, Головний центр надання 

сервісних послуг [300]. 

Президент України наклав вето на вказаний проект закону. В 

пропозиціях Президента до проекту закону, зазначалося, що «установлення 

Верховною Радою України шляхом прийняття закону переліку центральних 

органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, 

обмежує конституційні повноваження Кабінету Міністрів України і є 

перевищенням парламентом своїх повноважень. Згідно з Конституцією 

України саме Кабінет Міністрів України … визначає систему таких органів 

та порядок здійснення координації їх діяльності членами Кабінету Міністрів 

України. … Вказані вище питання мають бути вирішені не Верховною Радою 

України шляхом прийняття закону, а Кабінетом Міністрів України шляхом 

прийняття власних актів» [319]. 26 січня 2016 року під час повторного 

голосування за проект закону «Про органи внутрішніх справ» вето 

Президента не було подолане [167]. 

Незважаючи на окреслені питання, що потребують належного 

законодавчого врегулювання, необхідно відзначити важливу роль, яку МВС 

України відіграє у співробітництві з Європейським поліцейським офісом 

(Європол). Нормативною основою такого співробітництва є Угода між 

Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне 

співробітництво, підписана 4 грудня 2009 року та ратифікована Україною 5 

жовтня 2010 року [365].  Згідно Угоди національним контактним пунктом 

між Європолом та іншими компетентними органами України визначено 

Міністерство внутрішніх справ України. 

28 січня 2011 року наказом Міністра внутрішніх справ України у 

структурі Робочого апарату Укрбюро Інтерполу створено відділ взаємодії з 

Європолом, на який покладено функції Національного контактного пункту по 

взаємодії з Європейським поліцейським офісом (Європол). До функцій 
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відділу, серед іншого, входять організація та координація співробітництва 

компетентних органів України (Міністерства внутрішніх справ, Служби 

безпеки України, Державної фіскальної служби, Державної прикордонної 

служби, Державної служби фінансового моніторингу України, Генеральної 

прокуратури) з Європолом, а також напрацювання заходів, спрямованих на 

вдосконалення механізму взаємодії [122]. 

На сьогодні Робочий апарат Укрбюро Інтерполу є самостійним 

структурним підрозділом апарату Національної поліції на правах 

департаменту, який забезпечує реалізацію повноважень Національної поліції 

щодо представництва України в Міжнародній організації кримінальної 

поліції – Інтерпол та Європейському поліцейському офісі, а також 

повноважень МВС як Національного центрального бюро Інтерполу та 

Національного контактного пункту Європолу в Україні. Робочий апарат 

Укрбюро Інтерполу є центром координації та забезпечення взаємодії 

правоохоронних та інших органів державної влади України з компетентними 

органами іноземних держав з питань, що належать до сфери діяльності 

Інтерполу та Європолу [339].  

Предметом Угоди з Європолом [365] є обмін лише стратегічною й 

технічною інформацією. Угода не дає повноважень на передачу даних, які 

стосуються встановленої особи чи особи, яку може бути встановлено. 

«Стратегічною інформацією» Угода визначає: заходи правоохоронного 

характеру, що можуть бути корисними для припинення злочинів і, зокрема, 

спеціальні засоби боротьби зі злочинами; нові способи скоєння злочинів; 

тенденції та розробки способів скоєння злочинів; спостереження та дані, 

отримані в результаті успішного застосування нових правоохоронних 

методів та засобів; маршрути, що використовуються контрабандистами чи 

особами, причетними до злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми, які 

підпадають під дію цієї Угоди, та зміни цих маршрутів; стратегії та методи 

запобігання для керівництва з метою вибору пріоритетів у правоохоронній 

діяльності; оцінку загроз і доповіді про кримінальну ситуацію. 
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«Технічна інформація» включає наступне, але не обмежуючись ним: 

засоби посилення адміністративних і правоохоронних структур у сферах, що 

охоплюються цією Угодою; експертно-криміналістичні методи та слідчі 

процедури; методи навчання відповідних посадових осіб; аналітичні методи 

кримінальної розвідки; визначення правоохоронної експертизи. 

Сфери злочинності, на які поширюється дія Угоди, включають всі 

сфери злочинності в рамках мандата Європолу, а також суміжні злочини. 

Відповідно до Конвенції про Європол 1995 року [28] його мандат 

поширюється на такі види злочинів, як нелегальна торгівля наркотичними 

засобами, нелегальна торгівля радіоактивними та ядерними субстанціями, 

підготовка і здійснення нелегальної імміграції на території ЄС, торгівля 

людьми (включаючи поширення дитячої порнографії), викрадення 

автомобільного транспорту, тероризм, фальшування грошей (включаючи 

підробку банківських карток), відмивання брудних грошей за допомогою 

кримінальних структур. 

До суміжних належать злочини, вчинені з метою: а) здобуття засобів 

для вчинення кримінальних дій у рамках мандата Європолу; б) сприяння 

таким діям або їхньому здійсненню; в) забезпечення безкарності таких дій. У 

цьому аспекті актуальним для України є узгодження термінології 

законодавства про кримінальну відповідальність з термінологією, що 

використовується в установчих документах Європолу. 

Сторони Угоди гарантують основний рівень захисту для всієї 

інформації, яка підлягає обміну за цією Угодою, зокрема зобов’язання 

обережності й конфіденційності, обмеження доступу до такої інформації 

лише уповноваженим представникам персоналу. Окремим додатком до 

Угоди врегульовано порядок обміну секретною інформацією. 

Інформація, обмін якою здійснено згідно із цією Угодою, 

використовується лише для цілей цієї Угоди та під час розслідування, 

кримінального переслідування, запобігання кримінальним правопорушенням 

і для процесуальних дій, пов’язаних із кримінальними справами. При цьому, 
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обмін інформацією за цією Угодою не стосується питань взаємного надання 

правової допомоги в кримінальних справах. Унаслідок цього жодні 

положення цієї Угоди не перешкоджають положенням будь-якої угоди про 

надання взаємної правової допомоги, здійсненню робочих контактів 

правоохоронних органів чи будь-яким іншим угодам або домовленостям 

щодо обміну інформацією між Україною та будь-якою державною-членом 

Європейського Союзу. 

Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюватиметься на підставі 

письмових звернень про надання допомоги. Запитувана сторона вживає всіх 

необхідних заходів для забезпечення своєчасного і повного виконання 

запиту. Також Угода передбачає таку форму співпраці як обмін спеціальними 

знаннями через проведення спільних семінарів, навчальних курсів, зустрічей, 

сприяння візитам експертів, представників правоохоронних органів та 

керівників у сферах боротьби зі злочинністю. У разі потреби для подальшого 

посилення співробітництва сторони можуть домовитися про призначення 

одного чи більше офіцерів зв’язку, функції, завдання та статус яких будуть 

предметом консультацій. На сьогодні правовий статус та повноваження 

офіцерів зв’язку не визначені в чинному процесуальному законодавстві, а 

тому можуть виникнути труднощі з реалізацією цього положення Угоди. 

До переваг Угоди можна віднести визначення двох основних шляхів 

обміну інформацією між компетентними органами України і Європолу – 

напряму або через Міністерство внутрішніх справ України. 

В червні 2015 року Верховна Рада ратифікувала меморандум про 

взаєморозуміння між Україною та Європолом щодо встановлення захищеної 

лінії зв’язку, який був підписаний 11 березня 2015 року в м. Києві та 19 

березня 2015 року в м. Гаазі [201].  

Набуття чинності Меморандумом зробить можливим установлення в 

Національному контактному пункті по взаємодії з Європейським 

поліцейським офісом захищеного каналу зв’язку «SIENA» між Україною та 

Європолом і здійснення обміну інформацією через цей канал на підставі 
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Угоди про стратегічне співробітництво. Це стане важливою і необхідною 

передумовою подальшого вдосконалення співробітництва шляхом укладання 

в майбутньому Угоди про оперативне співробітництво, яка визначатиме 

порядок обміну інформацією щодо конкретних кримінальних розслідувань, у 

тому числі – персональних даних.  

МВС у взаємодії з іншими органами державної влади України здійснює 

активні заходи з метою укладання нової угоди між Україною та Європолом 

про оперативне та стратегічне співробітництво. Це надасть Україні 

можливість не лише здійснювати обмін інформацією, а й безпосередньо 

брати участь у спільних оперативних заходах із розслідування 

транснаціональних кримінальних злочинів, які вчиняються як на території 

України, так і на території держав-членів ЄС, обмінюватися оперативними та 

персональними даними. 

У лютому-травні 2016 року проект Угоди було погоджено обома 

сторонами. Розпорядженням Президента України від 02 червня 2016 року 

№212/2016-рп [315] Міністра внутрішніх справ Авакова А.Б. уповноважено 

на підписання зазначеного документа.  

04.07.2016 позитивний висновок спільного наглядового та виконавчого 

органів Європолу подано на розгляд Європейського Парламенту із 

пропозицією дати згоду на підписання Європолом Угоди про оперативне та 

стратегічне співробітництво з Україною. 26.09.2016 цю ініціативу було 

підтримано в ході засідання Комітету Європейського Парламенту з питань 

громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ (LIBE), а 22.11.2016 

заплановано розглянути питання щодо укладення нової Угоди між Україною 

та Європолом про оперативне та стратегічне співробітництво на пленарному 

засіданні Європарламенту [330]. 

Окрім Європолу, МВС України співпрацює з Європейським бюро по 

боротьбі з шахрайством (ОЛАФ). За результатами засідання кластеру 1 

Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва МВС 

визначено відповідальним органом за налагодження співробітництва та 
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встановлення каналів зв’язку компетентних органів України з OLAF з метою 

виконання зобов’язань України щодо передачі Європейській Комісії будь-

якої наявної інформації про підозри або реальні випадки шахрайства, 

корупції чи будь-яких інших порушень, включаючи конфлікт інтересів, 

пов’язані з використанням коштів ЄС, як цього вимагає стаття 4 Додатка 

XLIII до розділу VI Угоди про асоціацію [370]. 

Наказом МВС від 12.08.2016 р. [218] у відповідному структурному 

підрозділі Міністерства створено відділ координації центральних органів 

виконавчої влади щодо захисту фінансових інтересів Європейського Союзу. 

В рамках Угоди про асоціацію на ОЛАФ покладаються повноваження 

щодо здійснення перевірок та інспекцій на місцях з метою захисту 

фінансових інтересів ЄС від шахрайства та інших порушень на території 

України. У разі, якщо отримувачі коштів ЄС перешкоджають проведенню 

перевірок та інспекцій на місцях, органи влади України на основі 

національних правових норм надають інспекторам ОЛАФ таку допомогу, яка 

їм може бути необхідна для виконання своїх обов’язків щодо проведення 

перевірки або інспекції на місцях [370]. 

Адміністрація Державної прикордонної служби України (ДПСУ) – 

згідно Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби 

України [238] є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра 

внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері захисту 

державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній 

(морській) економічній зоні. 

Адміністрація ДПСУ відіграє важливу роль в удосконаленні системи 

інтегрованого управління кордонами на засадах співробітництва з 

Європейською Агенцією з прикордонної та берегової охорони Європейського 

Союзу (ФРОНТЕКС). 

Основними нормативними документами для співпраці ФРОНТЕКС з 

третіми країнами виступають робочі домовленості (Working Arrangements), 
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які за своєю природою не є міжнародними договорами, оскільки вони не є 

юридично обов’язковими. Більш того, жодна з робочих домовленостей 

ФРОНТЕКС з третіми країнами, у тому числі з Україною, не містить 

правової основи їх укладення. Вони лише включають положення, що даний 

документ не може розглядатися як міжнародний договір, і практична 

імплементація його змісту не може вважатися виконанням міжнародних 

зобов’язань Європейського Союзу та іншої сторони [68, с. 273]. 

Проте ці документи створюють основу для обміну оперативними 

даними для аналізу ризиків і фактичної участі третьої країни в спільних 

операціях ФРОНТЕКС з технічної та/або фінансової допомоги з боку ЄС і 

його держав-членів. Співпраця включає в себе обмін інформацією, навчання, 

участь в спільних заходах, а також відрядження прикордонників відповідних 

підрозділів держав-членів, що відповідають за прикордонний контроль [68, 

с. 252]. 

Робоча домовленість щодо встановлення оперативного співробітництва 

між Адміністрацією ДПСУ і ФРОНТЕКС була оформлена 11 червня 2007 

року [134]. Зміст робочої домовленості включає п’ять ключових напрямів 

співробітництва: 

1) розвиток діяльності у сфері обміну інформацією та аналізу ризиків з 

метою покращення ефективності прикордонного контролю на кордоні між 

державами-членами ЄС та Україною; 

2) розвиток діяльності у сфері навчання, а також у дослідницькій сфері 

та удосконалення відповідного прикордонного менеджменту; 

3) координація спільних оперативних заходів та пілотних проектів для 

підтримки та поліпшення охорони кордону між державами-членами ЄС та 

Україною, відпрацювання ідей щодо технічного удосконалення цих заходів;  

4) активне обговорення розвитку технічного рівня прикордонних 

процедур, включаючи питання, спрямовані на підвищення ефективності 

охорони кордону, найкращих методик роботи, удосконалення технічного 

оснащення та технологічної модернізації на кордонах; 
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5) удосконалення взаємодії між командними/управлінськими 

структурами та підрозділами, відповідальними за охорону кордону на своїх 

національних кордонах між державами-членами ЄС та України. 

Як зазначають Раян Б. та Міцілегас В., у Робочій домовленості між ЄС і 

Україною навчальні завдання проявляються більш чітко, ніж в інших 

аналогічних домовленостях з третіми країнами. Зміст співробітництва у 

цьому напрямі полягає у навчанні представниками ФРОНТЕКС українських 

прикордонників особливостям проведення європейського прикордонного 

контролю. Процедури ЄС з проведення прикордонного контролю по суті 

виступають для української сторони чітко встановленим стандартом, якого 

вони повинні дотримуватися [68, с. 275]. 

24-28 травня 2010 року між Адміністрацією ДПСУ та ФРОНТЕКС було 

підписано План співпраці на 2010-2012 роки, а в 2013 році – План співпраці 

на 2013-2015 роки. Відповідно до Планів ДПСУ бере участь у спільних 

операціях на сухопутних кордонах України з державами-членами ЄС, 

зовнішніх морських кордонах ЄС, в пунктах пропуску для авіаційного 

сполучення. Також ДПСУ бере участь у проектах підготовки персоналу по 

виявленню крадених автомобілів, виявленню підробок у документах, а також 

у підготовці кінологів та навчанні прикордонників англійської мови. В 

рамках співробітництва впроваджена спільна веб-платформа для 

прикордонників Virtual-Aula та впроваджується Єдина навчальна програма 

для прикордонників (Common Core Curriculum/CCC), погоджено Механізм 

обміну інформацією у сфері аналізу ризиків та механізм обміну терміновими 

повідомленнями даних обстановки [145].  

27 лютого 2016 року під час зустрічі голів ДПСУ та ФРОНТЕКС було 

підписано План співпраці на 2016-2018 роки. На зустрічі Голова ДПСУ 

Віктор Назаренко поінформував Виконавчого директора ФРОНТЕКСа 

Фабріса Лежжері про системне реформування прикордонного відомства в 

рамках загальної реформи сектору безпеки і оборони України, як 

правоохоронного органу спеціального призначення у складі МВС, і 
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зауважив, що орієнтиром у цьому напрямку є європейська модель 

прикордонної охорони, для якої основними є виконання правоохоронних 

функцій [129].  

В ході обговорення поточних питань співпраці було також зауважено, 

що значна частина незаконних мігрантів використовує Україну як транзитну 

державу. В той же час на українському кордоні в 2015 році затримано лише 

0,1% (1609 осіб) від загальної кількості нелегалів, які були виявлені на 

зовнішніх кордонах ЄС. Відмічено суттєве зменшення наркотрафіку, а 

основним видом контрабанди залишаються сигарети. В 2015 році на кордоні 

з ЄС їх було затримано близько 2,5 млн. пачок, що у півтора рази більше ніж 

2014 року. У межах своїх повноважень ДПСУ виконала завдання, що 

визначалися для неї на 2015 рік Планом з лібералізації ЄС візового режиму 

для України. Зокрема, було запроваджено біометричний контроль у 104 

пунктах пропуску – по першій лінії контролю, у 68 пунктах пропуску – по 

другій лінії. Згідно з вимогами ЄС та ФРОНТЕКС у прикордонному 

відомстві впроваджено інтегровану систему аналізу ризиків і кримінального 

аналізу. З метою імплементації європейських стандартів прикордонного 

контролю реалізовано низку пілотних проектів, зокрема, в пунктах пропуску 

«Жуляни» та «Гостомель» [129].  

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) є державним 

правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, 

припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 

віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. 

Завданням Національного бюро є протидія кримінальним корупційним 

правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці. 

НАБУ є новим органом, утвореним в 2015 році відповідно до закону 

«Про Національне антикорупційне бюро України» [297]. Враховуючи те, що 

корупція залишається однією з найсерйозніших проблем, яка гальмує 
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розвиток України, створення спеціального органу, відповідального за 

боротьбу проти корупції, передбачалося ще у Плані дій ЮСБ 2007 року 

(розділ ІІІ «Безпека», пункт 6  «Корупція») [234]. Ця ж вимога містилася і в 

Плані дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України (Блок 3 

«Громадський порядок та безпека») [235]. Порядок денний асоціації містив 

пряме зобов’язання України «…продемонструвати значний прогрес у 

боротьбі з корупцією, … починаючи з формування та забезпечення 

ефективного функціонування Національного антикорупційного бюро…» 

[243]. 

Згідно Закону [297] детективи НАБУ здійснюють досудове 

розслідування корупційних злочинів. До таких злочинів закон відносить: 

привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання 

службовим становищем; легалізацію (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом; нецільове використання бюджетних коштів; підкуп 

працівників юридичних осіб публічного права; зловживання владою або 

службовим становищем; декларування недостовірної інформації; прийняття 

пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою 

особою, так само як пропозицію, обіцянку або надання такої вигоди 

службовій особі; незаконне збагачення; зловживання впливом тощо.  

КПК України [195] виставляє ряд додаткових умов до підслідності 

вказаних злочинів детективам НАБУ. Однією із головних умов є суб’єкт 

вчинення злочину, яким може бути: Президент України, повноваження якого 

припинено, народний депутат України, Прем’єр-міністр України, члени 

Кабінету Міністрів України, перший заступник та заступник міністра, члени, 

голови конституційних органів виконавчої влади, державні службовці, 

посада яких належить до категорії "А", судді, в тому числі судді 

Конституційного Суду України, прокурори органів прокуратури, особи 

вищого начальницького складу державної кримінально-виконавчої служби, 

військовослужбовці вищого офіцерського складу Збройних Сил України, 
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керівник суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого 

частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків. 

Відповідно до статті 6 Закону [297] керівництво діяльністю 

Національного бюро здійснює його Директор, який призначається на посаду 

та звільняється з посади Президентом України за результатами конкурсу, що 

проводиться спеціальною Конкурсною комісією, до складу якої входять по 

три особи, яких відповідно визначає Президент України, Кабінет Міністрів та 

Верховна Рада України. 

КПК України закріплює за НАБУ статус центрального органу, 

уповноваженого від імені України розглядати запити компетентних органів 

інших держав або міжнародної судової установи і вживати заходів з метою їх 

виконання чи направляти до іншої держави запит компетентного органу 

України про надання міжнародної правової допомоги по кримінальним 

правопорушенням, які підслідні НАБУ [195]. 

30 червня 2015 року Директор НАБУ та Голова Державної служби 

фінансового моніторингу України уклали Угоду про міжвідомче та 

інформаційне співробітництво [220], якою передбачається взаємодія та 

інформаційний обмін у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування 

тероризму та протидії корупції. 

27 липня 2015 року Міністерство юстиції України, Міністерство 

внутрішніх справ і Національне антикорупційне бюро України підписали 

меморандум про співпрацю та обмін інформацією з метою консолідації 

зусиль у частині запобігання, виявлення, припинення, розслідування та 

розкриття корупційних правопорушень. Результатом Меморандуму, серед 

іншого, є надання Національному бюро доступу до баз даних МВС, реєстрів 

та банків даних, держателем яких є Міністерство юстиції України. 7 серпня 

2015 року було підписано спільні накази НАБУ та Служби безпеки України 

про взаємодію в галузях оперативної роботи та забезпечення доступу до 

інформації [220].  



 

 

 
 

195 

Особливою підтримкою НАБУ користується зі сторони Сполучених 

Штатів Америки в рамках проекту міжнародної технічної допомоги 

«Розбудова спроможності новостворених антикорупційних органів у протидії 

високопосадовій корупції в Україні». Донором проекту виступає Уряд США 

через Державний департамент (Бюро з міжнародних питань у сфері боротьби 

з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань), а безпосереднім 

виконавцем – відділ з правоохоронних питань Посольства США в Україні. 

Метою проекту є надання допомоги Уряду України у розбудові 

спроможності Національного антикорупційного бюро України та 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури 

України ефективно розслідувати та притягувати до відповідальності винних 

осіб у кримінальних провадженнях про високопосадову корупцію в Україні. 

Критеріями досягнення мети визначено: збільшення чисельності 

розслідуваних і переданих до суду кримінальних проваджень щодо 

високопосадової корупції порівняно з 2015 роком; якісне та ефективне 

розслідування зазначеної категорії проваджень, що сприятиме винесенню 

судами обвинувальних вироків за ними [340]. 

 На початку 2016 року Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США 

проводило навчання та тренінги для детективів НАБУ, а також передало 

комп'ютери з передовим аналітичним програмним забезпеченням і 

високошвидкісні сканери, здатні оцифровувати паперові документи і робити 

їх доступними для електронного пошуку [379].  

Для поглиблення існуючого співробітництва Національне 

антикорупційне бюро України та Федеральне бюро розслідувань США 

(відділ по боротьбі з міжнародною корупцією) в червні 2016 року підписали 

Меморандум про взаєморозуміння. Цей документ встановлює, що 

правоохоронні органи паралельно здійснюватимуть розслідування, пов’язані 

з міжнародним відмиванням коштів, міжнародними засобами повернення 

активів, хабарництвом та корупцією високопосадовців України [217]. 
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Важливою частиною співпраці України та ЄС в рамках боротьби та 

запобігання корупції є Програма ЄС «Підтримка боротьби проти корупції в 

Україні у 2017-2019», яка планується до запуску на початку 2017 року. НАБУ 

отримає консультативну підтримку з розробки стратегії та нарощення 

матеріально-технічного потенціалу в рамках цієї програми, яка 

реалізовуватиметься Данською агенцією із міжнародного розвитку 

(DANIDA) за підтримки Консультативної місії ЄС (КМЄС) в Україні. Проект 

дозволить значно розширити допомогу, яку КМЄС уже запропонувала у 

сфері боротьби з корупцією в Україні. Здійснюватимуться надання 

стратегічних консультацій, підготовка кадрів, забезпечення обладнанням та 

координація з антикорупційними органами в країнах-членах ЄС задля обміну 

досвідом [216]. 

19 жовтня 2016 року НАБУ та Європейське бюро по боротьбі із 

шахрайством (OLAF) підписали Угоду про співробітництво. Підписана Угода 

про співпрацю між НАБУ і OLAF передбачає проведення спільних слідчих 

дій і обмін інформацією про шахрайство або порушення, що впливають на 

бюджет ЄС і можуть пошкодити його фінансовим інтересам. Мова йде також 

про захист від шахрайства коштів, наданих Україні з боку Єврокомісії в 

рамках пакету фінансової підтримки, загальний обсяг якої задекларовано на 

рівні 11 млрд. євро [215]. 

Створення НАБУ є вагомим кроком у створенні інституційного 

підґрунтя для протидії корупції серед вищих посадових осіб держави, проте 

діяльність Бюро потребує законодавчого вдосконалення. В першу чергу, це 

стосується штатної чисельності працівників НАБУ. Згідно Закону гранична 

чисельність центрального та територіальних управлінь Національного бюро 

становить 700 осіб, у тому числі не більше 200 осіб начальницького складу. 

Якщо врахувати, що лише суддів в Україні є 9 071 особа (станом на 01 

березня 2016 року) [159], то стає зрозумілим, що кількість детективів НАБУ є 

недостатньою для ефективного виконання покладених на цей орган завдань. 

По-друге, згідно пункту 4 статті 263 КПК України «зняття інформації з 
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транспортних телекомунікаційних мереж покладається на уповноважені 

підрозділи органів внутрішніх справ та органів безпеки» [195]. Таким чином, 

для НАБУ як правоохоронного органу не передбачено можливості 

самостійно проводити негласні слідчі дії у формі зняття інформації з 

транспортних телекомунікаційних мереж (т.зв. «прослуховування»). На 

сьогодні НАБУ отримує інформацію у такий спосіб виключно за допомогою 

Служби безпеки України. Комітет Верховної Ради України з питань 

запобігання та протидії корупції одноголосно підтримав проект закону, яким 

пропонується внести зміни до статті 263 КПК України, а саме – додати 

НАБУ до органів, що мають повноваження знімати інформацію з каналів 

зв’язку у рамках проведення негласних слідчих дій. Це дасть змогу НАБУ 

розширити інструментарій слідчих дій та бути незалежним у їх здійсненні від 

інших правоохоронних органів [327]. 

В контексті діяльності НАБУ необхідно також відзначити створення та 

діяльність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) створена 

Наказом Генерального прокурора 22 вересня 2015 року [123] в структурі 

Генеральної прокуратури на правах самостійного структурного підрозділу. Її 

виникнення було однією з ключових вимог для встановлення безвізового 

режиму між Україною та ЄС. 

До повноважень САП належить [305]: 1) здійснення нагляду за 

додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, 

досудового розслідування НАБУ; 2) підтримання державного обвинувачення 

у відповідних провадженнях; 3) представництво інтересів громадянина або 

держави в суді у випадках, передбачених законом і пов’язаних із 

корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями. У межах 

реалізації своїх функцій САП здійснює міжнародне співробітництво. 

Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну 

прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором за результатами 
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відкритого конкурсу. Призначення прокурорів САП здійснюється її 

керівником за результатами відкритого конкурсу. 

Державна фіскальна служба, податкова міліція. Державна фіскальна 

служба України (ДФС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність 

якого спрямовується і координується КМУ через Міністра фінансів, який 

реалізує державну податкову політику у сфері податків, митної справи, 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування 

податкового, митного законодавства, а також законодавства з питань сплати 

єдиного внеску [272].  

За підтримки і сприяння ЄС в Україні впроваджується проект 

TWINNING «Підтримка Державної фіскальної служби України у розвитку 

елементів інтегрованого управління кордонами у митній сфері», який 

складається з трьох основних компонентів: зміни українських процедур і 

законодавства, необхідних для повного наближення до стандартів ЄС у 

митній сфері, глибокого перегляду і приведення у відповідність до стандартів 

ЄС інформаційних технологій та побудови комплексної системи протидії 

корупції. Проект спрямований на виконання Україною зобов’язань у митній 

сфері відповідно до Угоди про асоціацію, зокрема, щодо встановлення 

інституту уповноваженого економічного оператора, приєднання до Конвенції 

про спільну транзитну процедуру, повноцінного функціонування комплексу 

«Електронна митниця» та розробки ефективної антикорупційної стратегії 

[144]. 

Одним із органів, який перебуває у підпорядкуванні Державної 

фіскальної служби, є податкова міліція – спеціалізований підрозділ міліції, 

що займається боротьбою з податковими правопорушеннями та є органом 

досудового розслідування у справах про ухилення від сплати податків та 

порушення в бюджетній сфері.  

Наразі в Україні передбачається реформування податкової міліції та 

створення замість неї фінансової поліції. Законопроект «Про внесення змін 



 

 

 
 

199 

до Податкового кодексу України щодо створення Фінансової поліції» [266] 

визначає фінансову поліцію як державний правоохоронний орган, на який 

покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, 

розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання 

фінансових ресурсів держави, економічної безпеки, що віднесені до його 

підслідності відповідно до КПК України. 

Документ регламентує граничну кількість працівників фінансової 

поліції (3 тис. осіб проти 5,5 тис. у нинішній податковій міліції або 20 тис. 

осіб, якщо враховувати всі підрозділи по боротьбі з економічними злочинами 

у складі МВС, СБУ, НАБУ), «якість» кадрового складу (70% якого мають 

становити нові фахівці), вводить персональну матеріальну відповідальність 

посадових осіб, дає фінансовій поліції право розслідувати майже будь-які 

злочини економічного характеру. 

Керівництво фінансової поліції обиратимуть на конкурсній основі. 

Конкурсну комісію буде сформовано за квотним принципом із представників 

різних органів влади, а також громадськості. Фінансова поліція не буде 

підпорядковуватися Державній фіскальній службі, її діяльність буде 

координуватись Кабінетом Міністрів через міністра фінансів. 

На нашу думку, створення фінансової поліції поза структурою ДФС 

сприятиме переходу ДФС від наглядово-каральної функції до сервісної, що 

покращить загальний стан підприємницького середовища.  

Служба  безпеки  України (СБУ) – державний  правоохоронний  

орган спеціального  призначення,  який  забезпечує   державну    безпеку 

України.  

Згідно із Стратегією національної безпеки України, затвердженою 

Указом Президента України від 26.05.2015 року № 287/2015, передбачається 

докорінне реформування Служби безпеки України. Протягом багатьох років 

у суспільстві, наукових та політичних колах розгорталися дискусії щодо 

реформування СБУ, так як на цей орган покладено низку функцій, не 

властивих йому за природою. Такі функції вступають у протиріччя із 
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завданнями СБУ як органу, що розслідує злочини проти основ національної 

безпеки: нейтралізує сепаратистські та екстремістські рухи в Україні, 

здійснює контроль у сферах боротьби з тероризмом, забезпечує економічну, 

інформаційну та кібернетичну безпеку і захист державної таємниці. Головна 

реформа, яка очікується в СБУ у зв’язку із Стратегією національної безпеки 

України, полягає в тому, що окремі функції Служби безпеки України, не 

властиві класичним спеціальним службам, будуть поступово передані в інші 

правоохоронні органи. До НАБУ, ДБР і Національної поліції України 

поступово перейдуть розслідування деяких посадових злочинів та злочинів, 

вчинених організованими злочинними угрупованнями [308]. 

Служба безпеки України активно залучає партнерів з країн НАТО та 

ЄС до заходів, пов'язаних з реформуванням національного сектору безпеки. 

Саме з цією метою у січні 2016 року за ініціативи Служби започатковано 

роботу Міжнародної дорадчої групи з питань реформування СБУ, до складу 

якої увійшли представники Офісу зв'язку НАТО в Україні, радники 

Консультативної місії ЄС з реформування сектору  цивільної безпеки 

України та експерти зарубіжних партнерських служб [336, с. 41]. 

У рамках розвитку та реформування Служби активно застосовується 

експертна консультативна допомога іноземних радників, зокрема через 

роботу Консультативної місії ЄС з реформування цивільних структур 

безпекового сектору України (КМЕС). СБУ бере участь у проекті Ради 

Європи «Cybercrime ЕАРІІ» в країнах Східного партнерства (Азербайджан, 

Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Україна), спрямованого на 

вдосконалення міжнародного співробітництва між правоохоронними 

органами у сфері протидії транснаціональній кіберзлочинності. Окрім цього, 

триває співпраця СБУ з Місією ЄС з прикордонної допомоги Україні та 

Молдові (ЕUВАМ), яка спрямована на вдосконалення взаємодії з 

прикордонними та правоохоронними органами на українсько-молдовському 

кордоні. Участь у цих заходах дозволяє забезпечити взаємодію у сфері 
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боротьби з тероризмом, протидії торгівлі людьми, нелегальній міграції та 

контрабанді тютюнових виробів [208]. 

Отже, ми розглянули основні правоохоронні органи України, які 

активно задіяні у співробітництві зі спеціалізованими органами 

Європейського Союзу. Проте окрім правоохоронних органів, у 

співробітництві із спеціалізованими агенціями і органами ЄС беруть 

активну участь інші центральні органи виконавчої влади та міністерства – 

Державна аудиторська служба України, Державна служба фінансового 

моніторингу України та Міністерство охорони здоров’я. Хоча 

співробітництво зазначених органів ми не можемо у повній мірі назвати 

співробітництвом у кримінальних справах, проте їх роль у виявленні 

порушень чинного законодавства та обміні отриманою інформацією із 

правоохоронними органами України сприяє ефективному розслідуванню 

кримінальних злочинів. 

На Державну аудиторську службу (Держаудитслужбу) 

покладається обов’язок здійснення державного фінансового контролю, 

спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, 

результативного використання та збереження державних фінансових 

ресурсів, необоротних та інших активів, досягнення економії бюджетних 

коштів [246], в тому числі коштів, що надійшли до державного бюджету в 

рамках технічної допомоги від Європейського Союзу. Тому OLAF, 

здійснюючи перевірку на предмет можливого шахрайства із коштами 

Євросоюзу, співпрацює у цьому питанні з Держаудитслужбою [224]. Окрім 

того, законодавством передбачено [246] право Держаудитслужби звертатися 

за наявності відповідних міжнародних договорів до контролюючих чи 

правоохоронних органів іноземних держав за додатковою інформацією про 

порушення фінансової дисципліни на підприємствах, в установах та 

організаціях. 

Державна служба фінансового моніторингу (Держфінмоніторинг) є 

центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
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сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення. Відповідно до Закону України 

«Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування 

тероризму» Держфінмоніторинг є органом, уповноваженим Україною на 

виконання функцій підрозділу фінансової розвідки, до основних завдань і 

функцій якої відноситься збирання, оброблення та проведення аналізу 

(операційного і стратегічного) інформації про фінансові операції, що 

підлягають фінансовому моніторингу. Держфінмоніторинг, як підрозділ 

фінансової розвідки України, здійснює обмін інформацією з іноземними 

підрозділами фінансової розвідки на партнерських принципах відповідно до 

статуту Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та Меморандумів 

про взаєморозуміння [153]. Егмонтська група (ЕГ) –  це міжнародна 

організація, що налічує 156 держав-членів, які підключені до єдиної 

захищеної мережі з обміну інформацією. Членство в ЕГ є однією з вимог 

рекомендацій FATF [231]. 

28 січня 2010 року було підписано Меморандуму про порозуміння між 

Центром ЄС з питань наркотиків та наркотичної залежності 

(EMCDDA) та Міністерством охорони здоров’я України. Меморандум про 

порозуміння, початково підписаний на п’ять років, дозволить сторонам 

розробити спільні методики моніторингу нелегального вживання наркотиків. 

Він також забезпечить можливість постійного обміну даними про вживання 

наркотиків, нові типи наркотичних і психотропних засобів, що з’являються 

на чорному ринку, а також – щодо технологій їх виготовлення. В межах даної 

угоди EMCDDA сприятиме проведенню навчань і обміну спеціалістами і 

результатами наукових досліджень (наприклад, що стосується незаконної 

торгівлі наркотиками, моніторингу ситуації із вживанням наркотиків, та 

іншими питаннями, що викликають спільний інтерес) [210]. 
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Окремо слід відзначити діяльність Національного агентства з питань 

запобігання корупції та Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів. 

 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) є 

центральним органом виконавчої влади України зі спеціальним статусом, 

який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної 

політики. НАЗК було створене на підставі закону «Про протидію корупції», 

Розділ ІІ [276]. До ключових функцій НАЗК належать контроль та перевірка 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, 

проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування.  

У випадку виявлення можливих фактів корупції НАЗК має право 

ініціювати проведення службового розслідування, вживати заходи щодо 

притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать 

про факти таких правопорушень (зокрема, до НАБУ).  

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів 

(далі – Агентство), створено в лютому 2016 року на підставі одноіменного 

закону [296], є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним 

статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у 

сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у 

кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено 

арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. 

Агентство здійснює заходи з виявлення, розшуку, проведення оцінки 

активів за зверненням органу, що здійснює досудове розслідування, 

прокурора, суду (слідчого судді). Для цих цілей Агентство співпрацює з 
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відповідними органами іноземних держав у частині обміну досвідом та 

інформацією з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням 

активами, а також співпрацює з Камденською міжвідомчою мережею з 

питань повернення активів (САRIN) та представляє Україну в цій організації. 

Слід зазначаити, що Камденська міжвідомча мережа з питань 

повернення активів (CARIN) – це неформальна мережа представників 

правоохоронних органів і судових практиків, фахівців у сфері виявлення та 

розшуку активів, заморожування, арешту та їх конфіскації, які об’єдналися з 

метою створення мережі контактних пунктів, сприяння обміну інформацією 

та передовим досвідом, надання порад органам, таким як Європейська 

Комісія та Рада Європейського Союзу щодо усіх аспектів боротьби з 

доходами, отриманими злочинним шляхом. На сьогодні CARIN налічує 54 

зареєстрованих держав-членів, в тому числі 28 держав-членів ЄС та 9 

міжнародних організацій [165]. 

З метою виконання покладених завдань Агентство має право 

отримувати, обробляти та здійснювати обмін інформацією про фізичних та 

юридичних осіб у порядку, визначеному міжнародними договорами та 

законодавством України. Агентство також здійснює міжнародне 

співробітництво на запит відповідного органу іноземної держави за 

принципом взаємності. 

Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено 

арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони 

розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість 

яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, 

встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в 

управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, 

копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного 

робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням 

прокурора [296]. 
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Поряд із налагодженням співробітництва зі спеціалізованими органами 

ЄС в системі кримінальної юстиції, Україна також активно співпрацює із 

державами-членами ЄС. Співробітництво компетентних органів України з 

державами-членами Європейського Союзу при розслідуванні кримінальних 

правопорушень відбувається на підставі Європейської конвенції про взаємну 

допомогу у кримінальних справах 1959 року та двох додаткових протоколів 

1978 та 2001 років відповідно, а також Європейської конвенції про видачу 

правопорушників 1957 року, а також на підставі двосторонніх угод про 

правову допомогу у кримінальних справах.  

Станом на сьогодні Україна уклала близько 12 двосторонніх угод про 

правову допомогу з європейськими країнами та близько 4 угод діють в 

порядку правонаступництва [385]. На нашу думку, використання механізму 

цих угод для розслідування кримінальних злочинів є більш ефективним, ніж 

використання механізму Європолу та Євроюсту. В першу чергу, це пов’язано 

з тим, що двосторонні угоди містять конкретні механізми по вчиненню 

процесуальних дій в рамках міжнародної правової допомоги. Виконавцями 

запитів з України в державах-членах виступають правоохоронні органи та 

суди, наділені відповідним обсягом повноважень згідно національного 

законодавства. Євроюст та Європол не мають повноважень на проведення 

слідчих дій або на надання доручень, обов’язкових до виконання 

національними органами чи судами, тому їх функція зводиться переважно до 

обміну інформацією та координацією дій національних слідчих органів по 

розслідуванню кримінальних злочинів. 

 Окрему і особливу роль в інституційній системі кримінальної юстиції 

відіграють суди. В підрозділі 2.3 дисертаційної роботи ми вже розкривали 

особливості судової реформи, пов’язаної із внесенням змін до Конституції 

України (щодо правосуддя) та прийняттям нового закону «Про судоустрій і 

статус суддів». В цьому підрозділі ми хочемо зосередити увагу на питаннях 

діяльності в Україні слідчих суддів та створення Вищого антикорупційного 

суду. 
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На підставі досвіду, отриманого під час проходження практики у 

органах внутрішні справ, ми дійшли до наступних висновків. 

Слідчий суддя, згідно визначення КПК України, – це суддя суду першої 

інстанції , до повноважень якого належить здійснення судового контролю за 

дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні. 

Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами 

суддів зі складу суддів цього суду [195]. Вже в самому визначенні, 

наведеному у Кодексі, міститься проблема, яка позначається на ефективності 

роботи корпусу слідчих суддів, а відтак – на ефективності досудового 

розслідування. 

Практично всі заходи забезпечення кримінального провадження, за 

винятком виклику слідчим або прокурором, здійснюються шляхом 

отримання відповідної ухвали слідчого судді. Те ж саме стосується 

проведення таких слідчих дій як обшук та огляд житла чи іншого володіння 

особи, а також майже всіх негласних слідчих дій. Таким чином, 

розслідування кримінального правопорушення без участі слічого судді є 

практично неможливим. 

Разом з тим, положення Кодексу, які передбачають, що суддя, який 

розглядає цивільні та кримінальні справи по суті у суді першої інстанції, 

одночасно є слідчим суддею, хоч і у інших справах, на практиці призводить 

до того, що судді, через надмірну завантаженість по своїй основній 

діяльності, розглядають подання слідчих та прокурорів за залишковим 

принципом. В зв’язку з цим, ми вважаємо, що в Україні необхідно створити 

окремий корпус слідчих суддів, які займатимуться виключно професійною 

діяльністю слідчого судді, не суміщаючи її з діяльністю звичайного судді. 

Згідно частини 4 статті 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої 

висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час 

судового засідання. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення 

показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. 

Положення цієї статті фактично нівелює роботу слідчого по отриманню 



 

 

 
 

207 

показань, при тому, що не збираючи їх, він не може підготувати матеріали 

для повідомлення про підозру або складання обвинувального акта 

прокурором. 

На нашу думку, необхідно провести розмежування між тим 

розслідуванням, яке проводиться за фактом вчинення злочину, і тим, яке 

починається після того, коли з’являється особа підозрюваного. У випадку, 

коли відома особа підозрюваного, слідство повинен здійснювати слідчий 

суддя і давати необхідні вказівки прокурору та оперативним підрозділам 

поліції. До того моменту, поки не встановлена підозрювана особа, слідством 

має керувати прокурор або начальник органу досудового розслідування і 

організовувати збирання доказів та встановлення особи, що вчинила 

правопорушення. 

При описаній нами моделі у справах, де відома особа підозрюваного, 

значно пришвидшаться слідчі дії, оскільки слідчий суддя, по-перше, буде 

самостійно отримувати показання від учасників кримінального провадження. 

На цих показаннях суд може обґрунтовувати свої висновки під час розгляду 

справи по суті, так як це передбачено в чинному КПК України. По-друге, 

слідчий суддя не чекатиме подань від слідчого чи прокурора на проведення 

слідчих дій, а сам виноситиме відповідні ухвали і доручатиме їх виконання 

прокурору, слідчому чи безпосередньо оперативним підрозділам. 

Що стосується Вищого антикорупційного суду, то Перехідними 

положеннями закону «Про судоустрій і статус суддів» передбачено [310], що 

Вищий антикорупційний суд утворюється та проведення конкурсу на посади 

суддів у цьому суді має бути оголошено протягом дванадцяти місяців з дня 

набрання чинності законом, який визначає спеціальні вимоги до суддів цього 

суду. На сьогодні такого закону не прийнято, і, відповідно, точки відліку для 

створення Вищого антикорупційного суду поки не встановлено.  

Відповідно до інформації, опублікованої на сайті НАБУ, по справам, 

переданим НАБУ та САП до суду, станом на 01.10.2016 було винесено 7 

вироків [332]. Враховуючи загальну кількість справ, переданих до суду 
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(близько 100), такий результат не можна вважати задовільним. На нашу 

думку, початок роботи Вищого антикорупційного суду дасть змогу істотно 

розвантажити суди загальної юрисдикції та забезпечити ефективний розгляд 

справ про корупційні злочини.  

Отже, аналізуючи стан розвитку взаємовідносин між правоохоронними 

органами України та спеціалізованими органами Європейського Союзу, 

можна зробити висновок, що ці відносини поки що перебувають на стадії 

робочих домовленостей, зустрічей, нарад та розробки міжнародно-правової 

бази співробітництва. Разом з тим, Україна за останні два роки істотно 

просунулась вперед у питанні реформування інституцій, покликаних 

забезпечувати порядок та захист прав і свобод людини. Вказані кроки мають 

бути доповнені прийняттям закону про кримінальні проступки, створенням 

фінансової поліції, реформою системи слідчих суддів та початком роботи 

Вищого антикорупційного суду. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. Інституційна система кримінальної юстиції ЄС представлена 

спеціалізованими інституціями та агенціями, такими як Європейська 

організація з питань юстиції (Євроюст), Європейський поліцейський офіс 

(Європол), Європейська судова мережа (ЄСМ), Європейське бюро по 

боротьбі з шахрайством (ОЛАФ), Європейська Агенція прикордонної та 

берегової охорони (ФРОНТЕКС), Агенція ЄС з підготовки до 

правоохоронної діяльності (CEPOL), Європейський моніторинговий центр з 

наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA), Європейський центр по 

боротьбі з незаконною міграцією (EMSC). На порядку денному також стоїть 

питання створення Європейської прокуратури – незалежного органу, з 

повноваженнями розслідувати шахрайство та інші кримінальні злочини, які 

посягають на фінансові інтереси ЄС. 
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2. Особливістю співробітництва держав-членів ЄС у кримінальних 

справах є використання таких інструментів як Європейський ордер на арешт 

(ЄОА), Європейський ордер на заморожування майна або доказів (ЄОМД), 

Європейський ордер на надання доказів (ЄОНД), які передаються через 

механізми співпраці національних судів держав-членів ЄС і не потребують 

виконання формалізованих вимог, передбачених Європейською конвенцією 

про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Європейською 

конвенцією про видачу правопорушників 1957 року. 

3. Інституційною основою співробітництва України з 

Європейським Союзом у кримінальних справах виступає, з одного боку, 

система двосторонніх органів, створених на підставі Угоди про асоціацію, а, 

з другого – система правоохоронних органів України, яка взаємодіє із 

спеціалізованими агенціями та органами ЄС.  

4. Для ефективної співпраці між правоохоронними органами 

України та спеціалізованими органами Європейського Союзу, Україна 

повинна налагодити співпрацю із Євроюстом на основі підписаної Угоди 

про співробітництво від 27 червня 2016 року, та підписати з Європолом 

угоду про оперативне співробітництво. 

5. Україна зробила важливі кроки для зміни своєї інституційної 

системи кримінальної юстиції, провівши реформу прокуратури, створивши 

Національну поліцію, систему антикорупційних органів (Національне 

антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне 

агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших злочинів), реформуючи Службу 

безпеки України та Державну прикордонну службу України у відповідності 

до стандартів ЄС та НАТО. 

6. Для вдосконалення власної системи кримінальної юстиції 

Україні необхідно прийняти закон про кримінальні проступки, який 

спростить процедуру розслідування злочинів невеликої тяжкості, створить 
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систему органів дізнання і розвантажить органи досудового розслідування; 

створити фінансову поліцію; створити окремий корпус професійних слідчих 

суддів, які будуть займатися виключно виконанням функцій слідчого судді; 

створити і запустити роботу Вищого антикорупційного суду для 

розвантаження судів загальної юрисдикції у справах про корупційні 

злочини та забезпечення ефективного і неупередженого судового розгляду 

цих справ по суті. 
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ВИСНОВКИ 

1. Простір свободи, безпеки та юстиції пройшов у Європейському 

Союзі еволюційний розвиток, починаючи від Маастрихтського договору 

1992 року, і закінчуючи на сьогодні Лісабонським договором 2009 року, 

який ліквідував структуру трьох опор ЄС, запровадив у рамках ПСБЮ нові 

правові інструменти регулювання – регламенти та директиви, а також 

розширив повноваження інститутів ЄС у питаннях свободи, безпеки та 

юстиції. ЄС проводить значну роботу у напрямку створення ПСБЮ, 

налагодження співпраці у кримінальних справах в рамках самого 

Європейською Союзу, що знайшло вираження у прийнятті Тамперської 

програми 1999 року, Стокгольмської програми 2009 року, Плану дій з 

реалізації Стокгольмської програми 2010 року, створенні Європолу, 

Євроюсту, намірі створити Європейську прокуратуру, намаганнях 

уніфікувати норми кримінального права і процесу держав-членів ЄС.  

2. Простір свободи, безпеки та юстиції можна назвати «простором» 

лише в частині «свободи», оскільки ЄС став вільним простором для руху 

громадян ЄС в межах Союзу – були зняті внутрішні державні кордони між 

державами-членами ЄС, запроваджено інститут громадянства 

Європейського Союзу та встановлено обов’язок кожної держави-члена ЄС 

надавати рівні умови проживання, праці та освіти для всіх громадян ЄС. У 

таких сферах, як «безпека» та «юстиція» більшість питань регулюються 

директивами та рамковими рішеннями, а отже, залежать від порядку їх 

імплементації. Питання ж гармонізації законодавств держав-членів у 

питаннях судового та поліцейського співробітництва потребують 

одностайності усіх держав. 

3. Співробітництво у кримінальних справах в межах ЄС має певні 

проблемні аспекти, які полягають в істотних відмінностях у процесуальних 

питаннях в різних державах-членах ЄС: складність формальних вимог 

внутрішнього законодавства при розслідуванні справ, зокрема, щодо 
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прийняття та допустимості доказів, їхнє різне тлумачення; невиправдана 

складність процедур виконання європейських ордерів; труднощі вибору між 

застосуванням кількох нормативно-правових актів, що регулюють питання 

судової співпраці, затримка виконання запитів про судове співробітництво. 

4. Держави намагаються вирішувати проблеми у сфері співпраці в 

кримінальних справах інституційним шляхом – через діяльність Євроюсту, 

Європолу, а також механізм спільних слідчих груп, проте ні Європол, ні 

Євроюст не наділені повноваженнями органу слідства – тобто не можуть 

проводити слідчі дії і видавати обов’язкові для інших органів, фізичних чи 

юридичних осіб акти процесуального характеру.  

5. Термінологічно «cooperation in criminal matters» немає належного 

перекладу українською мовою, який би відповідав суті поняття «matter», так 

як кримінальними справами в Україні до 2012 року традиційно позначали 

саме кримінальні провадження, відкриті по конкретному факту вчинення 

злочину. На нашу думку, поняття «criminal matters» та «cooperation in criminal 

matters» є дещо ширшим, і у діяльності компетентних органів ЄС та його 

держав-членів охоплює цілий комплекс питань, який розкривається через 

нормативний та інституційний механізми співробітництва. 

6. Під «нормативним співробітництвом у кримінальних справах» ми 

розуміємо 1) діяльність компетентних органів України та ЄС зі створення та 

застосування норм права шляхом підписання між Україною та Європейським 

Союзом міжнародних договорів та відповідних документів, спрямованих на 

реалізацію таких договорів, в частині боротьби зі злочинністю у всіх її 

формах, угод про співпрацю між спеціалізованими агенціями та органами 

Європейського Союзу і відповідними правоохоронними органами України;  

2) комплекс заходів, пов’язаний із впровадженням у законодавство України 

норм, спрямованих на імплементацію підписаних із Європейським Союзом 

договорів в частині боротьби зі злочинністю у всіх її проявах. 

7. Під «інституційним співробітництвом у кримінальних справах» ми 

розуміємо 1) діяльність спеціально створених двосторонніх органів Угоди 
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про асоціацію в питаннях співробітництва у кримінальних справах; 2) 

спільну правозастосовну практику інститутів та спеціалізованих агенцій 

Європейського Союзу і правоохоронних органів України по боротьбі зі 

злочинністю, сформовану на підставі укладених міждержавних угод та 

міжвідомчих угод про співробітництво; 3) комплекс заходів, пов’язаний із 

впровадженням у законодавство України норм права ЄС, рекомендацій 

органів Ради Європи, спрямованих на утвердження верховенства права та 

укріплення інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та 

правоохоронних і судових органів зокрема. 

8. Принципи співробітництва між Україною та ЄС варто називати саме 

принципами співробітництва Європейського Союзу з Україною, тобто 

принципами, втілення та дотримання яких вимагає Європейський Союз від 

третіх країн як умову співпраці, в тому числі через асоціацію, із ними. До 

таких принципів ми відносимо: верховенство права, повагу до прав людини і 

основоположних свобод, боротьбу зі злочинністю, належне врядування, 

незалежність на неупередженість судової влади. 

9. У розвитку співробітництва України та Європейського Союзу в 

цілому, і в питаннях співпраці у сфері свободи, безпеки та юстиції зокрема, 

можна виділити два етапи: 1) з 1999 по 2009 роки – побудова взаємних 

пріоритетів співпраці у рамках Планів дій та співробітництво України з ЄС у 

кримінальних справах в рамках «третьої опори» ЄС; 2) з 2009 року і по 

сьогодні – налагодження секторальної співпраці зі спеціалізованими 

органами і агенціями ЄС (Європолом, Євроюстом, ОЛАФ, ФРОНТЕКС та 

EMCDDA). 

10. Україна виконала значний обсяг зобов’язань, які передбачені 

Планом дій ЮСБ 2007 року та Планом дій щодо лібералізації ЄС візового 

режиму для України. Сюди можна віднести укладання Угоди про реадмісію 

осіб, запровадження біометричних паспортів, впровадження інтегрованої 

системи управління кордонами, ратифікація 13 Конвенцій ООН та 

протоколів до них щодо боротьби з тероризмом, запровадження системи 
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електронного декларування майнового стану для державних службовців та 

депутатів, запровадження інституту державного фінансування політичних 

партій, прийняття нового Кримінального процесуального кодексу в 2012 

році, внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) тощо. Більш 

розгорнута інформація наведена у Додатку 1 до дисертаційної роботи. 

11. Інституційна система кримінальної юстиції ЄС представлена 

спеціалізованими органами та агенціями, такими як Європейська організація 

з питань юстиції (Євроюст), Європейський поліцейський офіс (Європол), 

Європейська судова мережа (ЄСМ), Європейське бюро по боротьбі з 

шахрайством (ОЛАФ), Європейська Агенція прикордонної та берегової 

охорони (ФРОНТЕКС), Агенція ЄС з підготовки до правоохоронної 

діяльності (CEPOL), Європейський моніторинговий центр з наркотиків та 

наркотичної залежності (EMCDDA), Європейський центр по боротьбі з 

незаконною міграцією (EMSC). На порядку денному також стоїть питання 

створення Європейської прокуратури – незалежного органу, з 

повноваженнями розслідувати шахрайство та інші кримінальні злочини, які 

посягають на фінансові інтереси ЄС. 

12. Особливістю співробітництва держав-членів ЄС у кримінальних 

справах є використання таких інструментів як Європейський ордер на арешт 

(ЄОА), Європейський ордер на заморожування майна або доказів (ЄОМД), 

Європейський ордер на надання доказів (ЄОНД), які передаються через 

механізми співпраці національних судів держав-членів ЄС і не потребують 

виконання формалізованих вимог, передбачених Європейською конвенцією 

про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Європейською 

конвенцією про видачу правопорушників 1957 року. 

13. Інституційною основою співробітництва України з Європейським 

Союзом у кримінальних справах виступає, з одного боку, система 

двосторонніх органів, створених на підставі Угоди про асоціацію, а, з другого 

– система правоохоронних органів України, яка взаємодіє із 

спеціалізованими агенціями та органами ЄС.  
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14. Для ефективної співпраці між правоохоронними органами України 

та спеціалізованими органами Європейського Союзу Україна повинна 

налагодити співпрацю із Євроюстом на основі підписаної Угоди про 

співробітництво від 27 червня 2016 року та підписати з Європолом угоду про 

оперативне співробітництво. 

15. Україна зробила важливі кроки для зміни своєї інституційної 

системи кримінальної юстиції, провівши реформу прокуратури, створивши 

Національну поліцію, систему антикорупційних органів (Національне 

антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, 

Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство 

з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів), реформуючи Службу безпеки України та 

Державну прикордонну службу України у відповідності до стандартів ЄС та 

НАТО. 

16. Для вдосконалення власної системи кримінальної юстиції Україні 

необхідно прийняти закон про кримінальні проступки, який спростить 

процедуру розслідування злочинів невеликої тяжкості, створить систему 

органів дізнання і розвантажить органи досудового розслідування; створити 

фінансову поліцію; створити окремий корпус професійних слідчих суддів, які 

будуть займатися виключно виконанням функцій слідчого судді; створити і 

запустити роботу Вищого антикорупційного суду для розвантаження судів 

загальної юрисдикції у справах про корупційні злочини та забезпечення 

ефективного і неупередженого судового розгляду цих справ по суті. 
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ДОДАТОК 1. Зведені дані по виконанню Україною зобов’язань, що 

випливають з Плану дій ЮСБ 2007 року  

 

Напрям «свобода» (міграція, притулок, управління кордонами та 

візові питання): 

 

- укладання Угоди про реадмісію осіб між Україною та ЄС, яка набрала 

чинності у 2010 році; 

- утворення в 2010 році Державної міграційної служби України; 

- впровадження системи інтегрованого управління кордонами, зокрема, 

підключення пунктів пропуску через державний кордон до баз даних 

Інтерполу; 

- запровадження біометричних закордонних паспортів для громадян 

України та паспорту громадянина України у формі картки з 

безконтактним електронним носієм, який містить інформацію про 

особу; 

- удосконалення процедури виправлення помилок та неточностей у 

відомостях про особу біженця або особу, яка потребує додаткового 

захисту; встановлення особливостей провадження у справах за 

адміністративними позовами з приводу затримання та видворення 

іноземців та осіб без громадянства. 

 

Напрям «безпека»: 

 

протидія організованій злочинності: 

- криміналізація участі в організованій злочинній групі; 

- схвалення Концепції державної політики у сфері боротьби з 

організованою злочинністю; 

- прийняття закону «Про Національну поліцію». 
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протидія тероризму: 

- ратифікація 13 Конвенцій ООН та протоколів до них щодо боротьби з 

тероризмом; 

- ратифікація Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму 2005 

року; 

- запровадження в Кримінальному кодексі України статей, спрямованих 

на боротьбу з тероризмом (втягнення у вчинення терористичного акту, 

публічні заклики до вчинення терористичного акту, створення 

терористичної групи чи терористичної організації, сприяння вчиненню 

терористичного акту, фінансування тероризму). 

 

боротьба з легалізацією (відмиванням) коштів: 

- ратифікація Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про 

фінансування тероризму 2005 року; 

- прийняття нового закону «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення», із врахуванням Рекомендацій FATF; 

- схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів на період до 2020 року; 

- впровадження змін, які зобов’язують юридичних осіб розкривати 

інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера). 

 

протидія торгівлі людьми: 

- ратифікація Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми 2005 року, Протоколу 2000 року про попередження і 

припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, що доповнює 

Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності, 

Факультативного протоколу 2000 року до Конвенції про права дитини 
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щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, 

дотичних конвенцій Міжнародної організації праці; 

- затвердження Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми 

на період до 2020 року. 

 

боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, прекурсорів та 

психотропних речовин: 

- затвердження Стратегії державної політики щодо наркотиків на період 

до 2020 року; 

- схвалення Концепції створення системи моніторингу ситуації у сфері 

протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів; 

- покладення функцій загальнодержавного моніторингового центру щодо 

наркотиків на Державну установу «Український моніторинговий та 

медичний центр з наркотиків та алкоголю МОЗ України». 

 

боротьба з корупцією: 

- ратифікація Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією 1999 

року, Додаткового протоколу 2003 року до неї та Конвенції ООН проти 

корупції 2003 року; 

- створення Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань 

запобігання корупції, Національного агентства з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та 

інших злочинів; 

- прийняття Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки; 

- прийняття в 2014 році Закону України «Про запобігання корупції», що 

передбачає запровадження системи електронного декларування 

майнового стану для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування; 
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- прийняття закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання і протидії політичній корупції», яким 

запроваджено інститут державного фінансування політичних партій; 

- прийняття нового закону «Про державну службу», з врахуванням 

рекомендацій та концептуальних засад професійної державної служби, 

визначених експертами програми SIGMA/ОЕСР; 

- схвалення Урядом України Стратегії реформування державного 

управління України на 2016-2020 роки та затвердження плану заходів з 

реалізації цієї стратегії; 

- запровадження інституту спеціального досудового розслідування (in 

absentia), вдосконалення положень Кримінального кодексу України 

щодо відповідальності за незаконне збагачення, запровадження 

інституту спеціальної конфіскації, розробка проекту закону «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів»; 

- прийняття закону «Про публічні закупівлі», який передбачає 

обов’язкову закупівлю органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та їх юридичними особами товарів та послуг на суму, 

що перевищує 50 тисяч гривень, виключно через систему електронних 

закупівель “ProZorro”. 

 

Напрям «Юстиція» (судочинство, правове співробітництво,  

затримання і ув’язнення): 

 

- прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу 

України, яким було кардинально змінено систему досудового 

розслідування в Україні та запроваджено низку нових для українського 

права інститутів, таких як інститут кримінального провадження на 

підставі угод, інститут спеціального досудового розслідування 
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кримінальних правопорушень, інститут негласних слідчих 

(розшукових) дій, інститут підозри тощо; 

- внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) та прийняття 

закону «Про судоустрій і статус суддів», якими передбачено нову 

систему призначення суддів, обмеження імунітету суддів до 

функціонального, закріплення можливості визнання юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду, запровадження інституту 

конституційної скарги особи; 

- ратифікація Другого додаткового протоколу до Європейської конвенції 

про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року; 

- укладення в 2016 році Угоди про співробітництво між Україною та 

Європейською організацією з питань юстиції: 

- прийняття Концепції державної політики у сфері реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України;  

- внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 

адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів, 

прийняття закону «Про пробацію», затвердження Концепції розвитку 

кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні. 
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256.  Про внесення змін до деяких законів України щодо документів, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус, спрямованих на лібералізацію Європейським Союзом візового 

режиму для України: Закон України від 14 липня 2016 року [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1474-19 

257. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та 

Національного агентства з питань запобігання корупції: Закон України від 12 

лютого 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/198-19/print1476737091210453  

258. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих активів: проект 

Закону України від 20 вересня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60050   

259.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запобігання і протидії політичній корупції: Закон України від 8 жовтня 2015 

року [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/731-19  

260. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження кримінальних проступків: проект Закону України від 19 

травня 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55214  

261.  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення положень судового захисту іноземців та осіб без 

громадянства і врегулювання окремих питань, пов’язаних з протидією 

нелегальній міграції: Закон України від 19 травня 2016 року // Голос 

України від 17.06.2016. – №112. 
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263.  Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства 

України щодо розгляду судами позовів про примусове видворення або щодо 

затримання з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення 

іноземців та осіб без громадянства або забезпечення передачі іноземців та 

осіб без громадянства відповідно до міжнародних договорів України про 

реадмісію: Закон України від 4 лютого 2016 року // Відомості Верховної Ради 
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265.  Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі 

злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та 

корупційні злочини: Закон України від 7 жовтня 2014 року [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1689-18  

266.  Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

створення Фінансової поліції: проект Закону України від 16 березня 2016 

року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58412 

267.  Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави: Закон України від 19 червня 2003 

року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/975-15/print1442904339301872 

268.  Про Державне бюро розслідувань: Закон України від 12 листопада 

2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/794-19/print1476737091210453 

269.  Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: 
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270.  Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців: Закон України від 15 травня 2003 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/755-15 
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http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print1461049976308092 

272. Про Державну фіскальну службу України: Постанова Кабінету 

Міністрів України від 21 травня 2014 року №236 [Електронний ресурс]. – 
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підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2013. – № 51. – ст.716. 

274. Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх 

справ України: Закон України від 10 січня 2002 року [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2925-14  

275.  Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо 

реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»: Закон 

України від 05 березня 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1065-17 

276.  Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 

277.  Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України 

від 28 листопада 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/249-15/page4  

278.  Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
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року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18   

279.  Про затвердження Державної соціальної програми протидії 

торгівлі людьми на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 лютого 2016 року №111 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D0%BF/page  

280.  Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, 

знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм, його тимчасового затримання та 

вилучення: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF    

281.  Про затвердження Кримінально-процесуального кодексу 

Української РСР: Закон Української РСР // Відомості Верховної Ради УРСР, 

1961 р., №2, ст. 15. 

282.  Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та 

фінансування розповсюдження зброї масового знищення: Наказ Міністерства 

фінансів України від 8 липня 2016 року [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1047-16  

283.  Про затвердження Національного плану заходів з виконання другої 

фази Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму 

для України від 20 серпня 2014 року № 805-р.: Розпорядження Кабінету 

міністрів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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України від 11.02.2016 р. №103 [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/103-2016-%D0%BF 

285.  Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 року №53-р 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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286.  Про затвердження Положення про єдину державну систему 

запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх 

наслідків: Постанова Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року 

№92 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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287.  Про затвердження Положення про порядок здійснення банками 

аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх 

учасників: Постанова Правління НБУ від 15 серпня 2016 року №369 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
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вересня 2016 року №388 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0388500-16  

289. Про захист персональних даних // Закон України. Відомості 
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Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, 
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