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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Протягом 28 років своєї незалежності 

Україна тримає курс на євроінтеграцію, ціллю якої є набуття повноправного 

членства в Європейському Союзі (далі – ЄС), що закріплено в Конституції 

України та Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». 

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

Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 

їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) 

означає початок нового етапу поглибленого співробітництва у багатьох сферах, 

зокрема у сфері юстиції.  

Наразі в межах співпраці у сфері юстиції реалізується велика кількість 

заходів, спрямованих на покращення правового співробітництва, його 

розширення та поглиблення, адже утвердження верховенства права та повага до 

прав людини є не лише елементами цілей асоціації. Це також складові спільних 

європейських цінностей, які Україна поділяє, і вимоги політичного критерію 

членства в ЄС, яким прагне відповідати.  

Дослідження співробітництва України та ЄС в сфері юстиції є актуальним 

з огляду на динамічний процес імплементації Угоди про асоціацію, що має 

своїм наслідком розвиток правового співробітництва, активні процеси 

реформування системи правосуддя, нові механізми співпраці, як от з 

Європейським агентством з питань юстиції. 

Нещодавня криза довіри населення України до судової влади та 

правоохоронних органів засвідчила надзвичайну актуальність та важливість 

вдосконалення правового регулювання засад функціонування цих органів. При 

цьому, для вирішення відповідних проблем Україна обрала шлях втілення у 

сфері юстиції найкращих європейських стандартів та практик. За таких 

обставин, дослідження правових основ співпраці України та ЄС у сфері юстиції 

в порівнянні з уже усталеними стандартами співпраці в сфері юстиції в межах 

самого ЄС є визначальним як на шляху до євроінтеграції, так і до вирішення 

внутрішніх проблем. 

Аналіз теоретичних та практичних аспектів розвитку співробітництва з 

ЄС у сфері юстиції є актуальним та необхідним для оцінки ефективності та 

доцільності вжитих заходів і проведених реформ, а основне – розуміння 

подальших перспектив і можливостей їх корегування.  

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові розробки 

вітчизняних та зарубіжних вчених. Серед вітчизняних науковців, які 

досліджували особливості правового регулювання України та ЄС в сфері 

юстиції необхідно виділити праці таких вчених: З.М. Макарухи, 

В.І. Муравйова, Я.М. Костюченка, Н.В. Бенча, К.В. Смирнової, В.П. Пухаленко, 

М.О. Козелецької, І.В. Назарова, Д.В. Ягунова, Н.Б. Мушак, Р.А. Петрова. 

Дослідження цих авторів торкаються особливостей простору свободи, безпеки 

та юстиції (далі – ПСБЮ) ЄС та місця України у його зовнішньому вимірі, 

окремих питань правової та інституційної співпраці в кримінальних справах, 

правових основ співробітництва у цивільних справах, деяких аспектів судової 



 2 

та пенітенціарної реформ. Дослідження вказаних авторів заклали базу для 

розвитку науки щодо правового регулювання співпраці України та ЄС в сфері 

юстиції. Однак, всі перелічені науковці торкалися сфери юстиції або 

фрагментарно, або досліджували її як частину ПСБЮ, в результаті чого ця 

сфера предметом окремого та ґрунтовного дослідження не була. До того ж, 

праці згаданих учених у багатьох аспектах потребують актуалізації у зв’язку з 

прийняттям Угоди про асоціацію, Угоди про співробітництво між Україною та 

Європейським агентством з питань юстиції, багатьох нових законодавчих актів, 

як от закону, яким внесено зміни до Конституції України в частині правосуддя 

та нових профільних законів у сфері юстиції. 

З-поміж зарубіжних учених, які акцентують свою увагу на питаннях 

функціонування сфери юстиції ЄС в її зовнішньому вимірі слід виокремити 

таких дослідників, як: С. Пірс, О. Трунк, Ф. Покар, Н. Волкер, М. Кремона, 

Дж. Монар, С. Полі, Х. Екес, Т. Констадінідес, Т. Хофман, Р.А. Каламкарян. У 

своїх роботах ці вчені торкаються питань співпраці ЄС з третіми державами в 

межах забезпечення ПСБЮ. Деякі з них висвітлюють окремі аспекти 

співробітництва з Україною у кримінальних та цивільних справах.  

З огляду на викладене, на сьогодні у вітчизняній та зарубіжній літературі 

відсутнє комплексне дослідження засад та особливостей правового 

регулювання співробітництва України та ЄС в сфері юстиції, як окремій 

складовій ПСБЮ, що додатково підтверджує своєчасність та актуальність 

обраної теми.  

Важливо зауважити, що крім доктринальних джерел, значну роль у цьому 

дисертаційному дослідженні має також аналіз міжнародно-правових 

документів, зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного 

приватного права та документів інститутів ЄС. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 

«Асоціація як новий формат відносин України з ЄС: політичний, правовий, 

економічний та інформаційний аспекти», яка є складовою Комплексної 

наукової програми Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

проведення ґрунтовного і комплексного аналізу задля визначення парадигми 

основ правового регулювання співробітництва між Україною та ЄС у сфері 

юстиції, визначення особливостей такої співпраці та оптимальних перспектив 

розвитку подальшого співробітництва у цій сфері.  

Зазначена мета зумовила виконання таких завдань:  

- визначити сутність європейської інтеграції та її прояв у сфері 

юстиції; 

- розкрити поняття «юстиція», «внутрішні справи» та їх 

співвідношення; 

- визначити складові сфери юстиції поряд з іншими складовими 

ПСБЮ у співпраці України та ЄС; 
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-  встановити історичні етапи та передумови формування 

співробітництва у сфері юстиції між Україною та ЄС; 

- розкрити спільні європейські цінності та спеціальні принципи 

співпраці, розмежувати їх і з'ясувати співвідношення між ними; 

- з’ясувати сутність та основні напрями правового співробітництва 

України та ЄС; 

- визначити правові основи співпраці з питань правосуддя, у 

цивільних та кримінальних справах і з'ясувати проблемні аспекти такої 

співпраці, шляхи їх вирішення; 

- виявити ключові напрями сучасного стану співробітництва у сфері 

юстиції; 

- проаналізувати найважливіші реформи в українській системі 

правосуддя і пенітенціарній системі у світлі європейських стандартів; 

- висвітлити сутність, значення та перспективи співпраці України з 

Європейським агентством з питань юстиції. 

Об'єктом дослідження є міжнародно-правові відносини, що виникають 

між Україною та ЄС у сфері юстиції. 

Предметом дослідження є міжнародні договори, які укладаються ЄС для 

забезпечення співробітництва у сфері юстиції з Україною, а також акти 

інститутів та органів ЄС, прийняті з метою забезпечення ефективного 

регулювання відповідних правовідносин в межах ЄС з питань юстиції. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертаційної роботи 

є комплекс загальнонаукових і спеціально-наукових методів, використання 

яких зумовлено характером досліджуваних правовідносин та метою цієї роботи. 

З-поміж інших, формально-логічний метод використаний для встановлення 

змісту термінів і понять (зокрема, в підрозд. 1.1.). Формально-юридичний метод 

- для виявлення правових норм, що становлять основу співпраці в сфері 

юстиції, аналізу їх правового змісту та взаємозв’язків (підрозділ 1.2, Розділ 2, 

підрозд. 1.3.). Історичний метод у поєднанні з формально-юридичним 

застосований з метою проведення періодизації становлення співробітництва 

між Україною та ЄС у сфері юстиції на підставі відповідних нормативно-

правових актів (підрозд. 1.2.). За допомогою системного методу визначено 

основні напрями співпраці в сфері юстиції та упорядковано нормативно-

правову базу співробітництва в кожному з виділених напрямів (Розділ 2). 

Широко використовується порівняльно-правовий метод, який покладений в 

основу аналізу правових механізмів співпраці у сфері юстиції між Україною та 

ЄС і таких же механізмів співробітництва між державами-членами ЄС. Також 

були використані методи аналізу, синтезу, узагальнення, індукції та дедукції. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це 

дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній науці комплексним аналізом 

правових основ співпраці України та ЄС в сфері юстиції з метою вироблення 

перспективних засад подальшого співробітництва.  

В межах здійсненого дослідження одержано такі результати, що мають 

наукову новизну та виносяться на захист:  
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вперше:  

- визначено співвідношення понять «юстиція» та «внутрішні справи», а 

також їх місце в сучасній концепції ПСБЮ. Поняття «внутрішні справи» наразі 

включає в себе ті напрями, що віднесені до складових «свобода» та «безпека», 

тобто є збірним поняттям у відношенні до поняття «юстиція» та, на рівні з ним, 

невід’ємною складовою ПСБЮ; 

- виокремлено спеціальні принципи співробітництва у сфері юстиції та 

розмежовано й співставлено їх із спільними європейськими цінностями у цій 

же сфері. Визначено, що цінності є положеннями більш високого порядку, ніж 

принципи. Однак, ці категорії між собою взаємодіють, забезпечують 

взаємодоповнення різних правових систем, підтримуються і Радою Європи, і 

ЄС; 

- виявлено різницю у змістовному наповненні понять «судове 

співробітництво» в межах Євросоюзу та «співпраця з питань правосуддя» між 

Україною та ЄС. Встановлено, що «судове співробітництво» в ЄС базується на 

принципі взаємного визнання та включає механізми безпосередньої співпраці, 

тоді як «співпраця з питань правосуддя» більшою мірою стосується втілення в 

Україні європейських стандартів правосуддя загалом; 

- встановлено співвідношення понять «міжнародне правове 

співробітництво», «правова допомога» та «судове співробітництво» в світлі 

Угоди про асоціацію й з’ясовано, що «міжнародне правове співробітництво» є 

більш широким поняттям у порівнянні з «правовою допомогою». При цьому, 

«судове співробітництво» окреслює характер міжнародного правового 

співробітництва як судовий; 

- виокремлено практичні особливості застосування в судовій практиці 

міжнародних документів, якими регулюється співпраця між Україною та ЄС у 

цивільних та кримінальних справах, а також шляхи їх вирішення; 

- надано комплексний теоретико-правовий та практичний аналіз 

співробітництва України з Європейським агентством з питань юстиції на 

підставі відвідної угоди від 27 червня 2016 року, визначено перспективи 

співпраці; 

удосконалено: 

- розуміння складової «юстиція» в межах ПСБЮ; 

- періодизацію та передумови становлення співпраці між Україною та ЄС 

у сфері юстиції;  

- обґрунтування основних напрямів співпраці України та ЄС в сфері 

юстиції; 

- науково-теоретичне розуміння природи нормативних документів, якими 

регулюється співпраця України та ЄС в сфері юстиції; 

- розуміння проблеми законного перехоплення телекомунікацій, яка 

залишається поза межами правового регулювання відносин України та ЄС в 

кримінальних справах, 

- виокремлення основних аспектів ратифікації Україною Римського 

статуту Міжнародного кримінального суду; 
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- бачення пріоритетних напрямів реформування судової та пенітенціарної 

системи в світлі європейських стандартів; 

набули подальшого розвитку:  

- тенденції втілення в Україні європейських стандартів у сфері 

правосуддя; 

- бачення перспектив створення Єдиного органу управління судової влади 

в Україні; 

- методологія застосування порівняльно-правового аналізу при 

дослідженні засад судового співробітництва в межах ЄС (на основі принципу 

взаємного визнання) та у питанні судового співробітництва ЄС з третіми 

країнами; 

- науково-практичні підходи щодо покращення правового регулювання 

співробітництва України та ЄС у цивільних та кримінальних справах, зокрема з 

питань екстрадиції, міжнародного усиновлення, взаємного визнання та 

виконання судових рішень;  

- бачення участі громадськості у процедурах кваліфікаційного 

оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією суддів України в світлі 

реформи судової системи. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів полягає в 

тому, що теоретичні положення, практичні рекомендації та результати 

дослідження в цілому можуть бути використані в науково-дослідній роботі, 

навчальному процесі та практичній діяльності державних органів та установ, а 

також приватних юридичних фірм. 

Отримані результати можуть бути основою для подальших наукових 

досліджень, що торкаються питань співробітництва України та ЄС в сфері 

юстиції. Теоретико-методологічний базис разом із прикладами 

правозастосування можуть бути використані в освітній діяльності при 

викладанні курсів «Міжнародне право», «Право ЄС», «Право ЄС в сфері 

юстиції та внутрішніх справ», «Порівняльне цивільне право», «Порівняльний 

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

кримінальний процес», а також при розробці відповідних навчально-

методичних посібників, курсів лекцій та семінарів.  

У практичній діяльності результати дослідження можуть бути широко та 

ґрунтовно використані при вдосконаленні програм професійного навчання 

суддів та їх помічників щодо застосування міжнародних документів при 

розгляді цивільних і кримінальних справ. Також можуть використовуватись 

при розробці доповнень до Закону України «Про виконавче провадження» 

щодо особливостей виконання судових рішень у справах стосовно 

міжнародного викрадення дітей, розробці змін до Цивільного процесуального 

кодексу України та Сімейного кодексу України в процесі роботи над 

ратифікацією Конвенції про захист дітей та співробітництво стосовно 

іноземного усиновлення від 29 травня 1993 року, подальшій роботі над 

проектом Закону про перехоплення телекомунікацій, змін до Кримінального 

кодексу України в процесі ратифікації Римського статуту Міжнародного 
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кримінального суду, розробки якісного проекту Закону про пенітенціарну 

систему. 

Результати дисертації також можуть бути використані приватними 

юридичними фірмами в питаннях просування такої юридичної допомоги, як pro 

bono. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною 

науковою роботою здобувача. Основні його положення та розробки, якими 

визначається наукова новизна дослідження, отримані дисертантом особисто. 

Використані в дисертації ідеї, положення чи гіпотези інших авторів мають 

відповідні посилання і використані лише для підкріплення ідей здобувача.  

Апробація результатів дослідження. Положення дисертації 

обговорювалися на засіданнях кафедри порівняльного і європейського права 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка та обговорювалися на таких науково-практичних 

конференціях: Міжнародна науково-практична конференція студентів, 

аспірантів і молодих вчених «Актуальні проблеми міжнародних відносин», 

м. Київ, 27 жовтня 2016 року, Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (тези опубліковано); XLVII 

Міжнародна науково-практична конференція «Наука. Інновації. Соціально-

економічний розвиток», м. Чернівці, 30-31 жовтня 2016 року, Bukovinian 

Economic Foundation (тези опубліковано); Міжнародна науково-практична 

конференція «Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи», 

м. Львів, 15-16 вересня 2017 року, Західноукраїнська організація «Центр 

правничих ініціатив» (тези опубліковано); Конгрес міжнародного та 

європейського права, м. Одеса, 25-26 травня 2018 року, Національний 

університет «Одеська юридична академія» (тези опубліковано); Міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні питання правової теорії та 

юридичної практики», м. Одеса, 10-11 серпня 2018 року, ГО «Причорноморська 

фундація права» (тези опубліковано); ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція з європейського права «Україна і ЄС: шлях до сталого розвитку», 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, НДІ 

державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (тези 

опубліковано).  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного дослідження 

відображено у 12 наукових публікаціях, у тому числі 4 наукових статтях у 

фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 2 статтях в 

іноземних фахових виданнях, а також 6 тезах наукових доповідей на науково-

практичних конференціях. 

Обсяг і структура дисертаційного дослідження. Робота складається зі 

вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 214 сторінок. Список 

використаних джерел нараховує 163 найменування та розміщений на 19 

сторінках. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, 

охарактеризовано стан її розробки в науковій літературі, показано зв’язок 

дослідження з науковими програмами; сформульовано мету і завдання 

дослідження, його об'єкт і предмет, охарактеризовано використані методи, 

визначено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, 

форми апробації, подано відомості про структуру й обсяг дисертації. 

Перший розділ «Історико-теоретичний вимір співробітництва 

України та Європейського Союзу в сфері юстиції» присвячено аналізу 

теоретичного підґрунтя, ціннісних характеристик і принципів співпраці у сфері 

юстиції, а також розвитку співробітництва у даній сфері. Розкрито теоретичні 

засади європейської інтеграції у сфері юстиції і внутрішніх справ 

(підрозд. 1.1.); досліджено основні етапи та передумови становлення правового 

співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції (підрозд. 1.2.); 

проаналізовано спільні європейські цінності та спеціальні принципи співпраці у 

сфері юстиції (підрозд. 1.3.). 

У підрозділі 1.1. «Теоретичні засади європейської інтеграції у сфері 

юстиції і внутрішніх справ» з’ясовується сутність інтеграційних процесів через 

призму різних теорій європейської інтеграції, таких як федералізм, 

функціоналізм, теорія «міжурядового підходу», теорія «позитивної» та 

«негативної» інтеграції, послідовності етапів інтеграційного процесу 

Б. Баласси.  

Ці теорії досліджуються в процесах становлення ЄС загалом та їх прояв у 

розвитку співробітництва держав-членів у сфері юстиції. З’ясовуючи ці 

питання увага приділяється особливостям розміщення різних питань сфери 

юстиції в «опорній» структурі ЄС, а також особливості їх «перетікання» з 

однієї «опори» в іншу аж до подальшого скасування опорної структури ЄС.  

Досліджуючи установчі договори ЄС та доктринальні висновки, зокрема 

З.М. Макарухи, надається визначення поняттю «юстиція» у співпраці України 

та ЄС на сучасному етапі. Також з’ясовується сутність поняття «внутрішні 

справи» в праві ЄС та України, звертаючи увагу на те, що внаслідок змін, 

внесених Амстердамським договором до Договору про ЄС співробітництво у 

сфері юстиції та внутрішніх справ було замінено концепцією ПСБЮ. В 

результаті дослідження вказаних теоретичних засад встановлюється 

взаємозв’язок між поняттями «юстиція» і «внутрішні справи», визначається 

співвідношення складових «внутрішніх справ» з концепцією ПСБЮ. 

У підрозділі 1.2. «Основні етапи та передумови становлення правового 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції» 

проводиться детальна періодизація нормативно-правового співробітництва.  

Ключові (переломні) моменти в розвитку такої співпраці, знаменуються 

укладенням відповідних договорів та двосторонніх документів. Так, основними 

з них, які відіграли вирішальне значення для періодизації співпраці між 

Україною та ЄС у сфері юстиції є такі. Найпершими варто виділити ті, що 

укладені ще між Союзом Радянських Соціалістичних Республік (у 1989 році) та 

ЄС, в подальшому - Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і 
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Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами 1994 року, План 

дій ЄС в галузі юстиції та внутрішніх справ 2001 року, План дій Україна - ЄС у 

сфері юстиції, свободи та безпеки 2007 року, Угоду про асоціацію. 

Вказаними документами знаменуються й основні етапи розвитку 

співпраці між Україною та ЄС у сфері юстиції. При чому, кожен з цих етапів, 

яких налічується п’ять, характеризується відповідними передумовами, які 

спочатку полягали в економічній доцільності співробітництва, а в подальшому 

трансформувалися у визнання спільних європейських цінностей та 

європейської ідентичності України.  

У підрозділі 1.3. «Спільні європейські цінності та спеціальні принципи 

співпраці у сфері юстиції» визначається, що ЄС засновано на цінностях поваги 

людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання 

прав людини. Ті цінності, які стосуються сфери юстиції розкриваються в праві 

ЄС через певні гарантії в процесі здійснення правосуддя.  

Спільними ж цінностями для України та ЄС у сфері юстиції є: 

утвердження в Україні верховенства права, повага до прав людини та 

основоположних свобод, забезпечення незалежності, неупередженості та 

ефективності судової влади, включаючи доступність правосуддя, розвиток 

принципу законності.  

Спеціальними принципами, які властиві сфері співробітництва України та 

ЄС у сфері юстиції per se є: верховенство права, повага до прав людини (які 

одночасно віднесені й до системи цінностей), а також принцип юридичної 

визначеності, право на справедливий суд. Останні два принципи є керівними 

ідеями, що визначають сутність та спрямованість правового співробітництва й 

не відносяться до так званих спільних «цінностей-принципів» і закладені в 

основу судової співпраці у кримінальних та цивільних справах. 

Окремо виділено принцип співробітництва, який визначається базовим та 

рамковим і на якому формується координація всіх інших принципів.  

Другий розділ дисертації «Правове регулювання основних напрямів 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції» 

присвячено аналізу правових основ співпраці у сфері правосуддя (підрозд. 2.1.), 

правового регулювання співробітництва у цивільних справах (підрозд. 2.2.) та 

дослідженню правової співпраці в кримінальних справах (підрозд. 2.3.).  

У підрозділі 2.1. «Правові основи співпраці у сфері правосуддя» 

аналізується «судове співробітництво» в праві ЄС та зміст співпраці між 

Україною та ЄС у сфері правосуддя. Сутність судового співробітництва в 

межах ЄС розкривається через сукупність типів, засобів та відповідний 

інституційний механізм. Щодо співпраці України та ЄС в сфері правосуддя, то 

вона визначається через утвердження в ній європейських стандартів, аналіз їх 

втілення в системі судочинства, розвиток інститутів прокуратури та 

адвокатури, виокремлення особливого суспільного значення правової допомоги 

«pro bono». 

Звертається увага на те, що наразі Україною ведеться робота над 

проектом нового Порядку денного у сфері юстиції, свободи та безпеки. Це 

рамковий документ, який має визначити пріоритети та посилювати співпрацю у 
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зазначеному секторі на середньострокову перспективу відповідно до Розділу ІІІ 

Угоди про асоціацію. Щодо сфери юстиції, то основна увага в ньому має 

приділятися: 

- розвитку співробітництва України з Європейською судовою мережею у 

кримінальних справах і Європейською судовою мережею у цивільних і 

комерційних справах; 

- судовому співробітництву в адміністративних справах; 

- ратифікації Україною Конвенції про угоди про вибір суду. 

У підрозділі 2.2. «Правове регулювання співробітництва у цивільних 

справах» визначено правові засади співробітництва ЄС з Україною у цивільних 

справах, а також особливості співпраці держав-членів ЄС в цій категорії справ. 

В ЄС відповідна співпраця базується на принципі взаємного визначення, 

включає ряд спеціальних інструментів й регулюється відповідними 

директивами та регламентами. 

Судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах 

розкривається через приєднання, ратифікацію та практичні проблеми 

застосування судовими органами конвенцій Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права у сферах міжнародного правового 

співробітництва, судового процесу і захисту дітей, зокрема в питаннях 

вручення документів та отримання доказів, цивільних аспектів міжнародного 

викрадення дітей, усиновлення, стягнення аліментів, заповітів, а також 

особливостей взаємного визнання та виконання судових рішень в праві ЄС та у 

його співпраці з Україною. 

При цьому, з аналізу положень Угоди про асоціацію, а також Плану дій 

Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки визначено, що поняття 

«міжнародне правове співробітництво» включає в себе різні форми надання 

правової допомоги, тобто є ширшим за поняття «правова допомога». Водночас, 

міжнародне правове співробітництво реалізується, в тому числі, в межах 

судової співпраці. 

У підрозділі 2.3. «Правове співробітництво в кримінальних справах» 

досліджується правовий механізм співробітництва України та ЄС в 

кримінальних справах і визначаються деякі особливості механізму співпраці 

держав-членів ЄС у кримінальних справах.  

На відміну від співробітництва у цивільних справах, держави-члени ЄС 

не змогли повністю передати повноваження щодо регулювання співпраці в 

кримінальних справах на наднаціональний рівень, хоча їх співробітництво 

характеризується достатнім рівнем інтеграції, що особливо проявляється в 

застосуванні уніфікованих процесуальних правил (ордерів) і регулюванні 

гармонізованих мінімальних стандартів. 

В силу положень статті 24 Угоди про асоціацію судове співробітництво в 

кримінальних справах між Україною та ЄС розкривається через аналіз взаємодії 

в питаннях взаємної правової допомоги та екстрадиції, зокрема через аналіз 

застосування відповідних конвенцій та співставлення їх з механізмами, що 

доступні в ЄС завдяки застосуванню різних ордерів (наприклад, Європейського 

ордеру на арешт). Особлива увага приділена питанням перехоплення 
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телекомунікацій у контексті високих стандартів захисту прав людини щодо 

цього питання, які діють в ЄС. Також окрему увагу приділено питанням 

затримки з ратифікацією Україною Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду. 

Третій розділ дисертації «Ключові напрямки сучасного 

співробітництва у сфері юстиції: реформи, проблемні питання та 

перспективи» присвячено аналізу реформи системи судоустрою та 

судочинства через призму наближення до європейських стандартів 

(підрозд. 3.1.), пенітенціарній реформі в світлі європейських стандартів 

(підрозд. 3.2.) та дослідженню значення та перспектив співробітництва України 

з Європейським агентством з питань юстиції (підрозд. 3.3.). 

 У підрозділі 3.1. «Реформа системи судоустрою та судочинства через 

призму наближення до європейських стандартів» досліджено найважливіші та 

найактуальніші питання масштабної судової реформи в світлі європейських 

стандартів, виходячи з положень Стратегії реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки. Так, 

виокремлюються проблеми недовіри населення до судової влади, корупція, 

низький рівень незалежності суддів, суперечливі питання участі громадськості 

в проведенні кваліфікаційного оцінювання суддів, зволікання із 

запровадженням функціонування Єдиної судової інформаційно-

телекомунікаційної системи в повному обсязі. 

Проаналізовано результати проведеної реформи, які відображені в 

масштабному оновленні законодавства (від змін до Конституції України в 

частині правосуддя до прийняття ряду нових профільних законів), ширшому 

запровадженні електронного судочинства, створенні нових судів, зокрема 

Вищого антикорупційного суду. 

Виокремлено пріоритетні завдання для подальшої роботи у реформуванні 

системи судоустрою та судочинства: оптимізація органів суддівського 

врядування через створення Єдиного органу управління судової влади 

(запропоновано поетапні заходи); ефективне розслідування корупційних 

правопорушень; подальший розвиток електронного правосуддя, підвищення 

стандартів участі громадськості в процедурах кваліфікаційного оцінювання 

суддів.  

У підрозділі 3.2. «Пенітенціарна реформа в світлі європейських 

стандартів» досліджено найважливіші проблеми пенітенціарної системи 

України, визначено мінімальні європейські стандарти, які повинні бути втілені 

для вирішення відповідних проблем, проаналізовано проблематику 

функціонування пенітенціарних установ на теренах ЄС.  

Основні напрями реформи висвітлені з огляду на положення Концепції 

реформування (розвитку) пенітенціарної системи України від 13 вересня 

2017 року. Так, досліджується необхідність прийняття Закону України «Про 

пенітенціарну систему», який повинен бути спрямований на зміну карального 

підходу на реабілітаційний і максимально враховувати Європейські 

пенітенціарні правила. Також аналізуються проблеми неналежного поводження 

співробітників правоохоронних органів з ув’язненими, неналежний стан 
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застосування «спеціальних засобів», надмірна орієнтованість на продуктивність 

праці ув’язнених, необхідність виключення всіх можливостей щодо 

підпорядкування медичного персоналу адміністрації органів виконання 

покарань, врахування рекомендацій Європейського комітету із запобігання 

катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 

покаранню. 

У підрозділі 3.3. «Значення та перспективи співробітництва України з 

Європейським агентством з питань юстиції» через аналіз Угоди про 

співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції 

розкриваються правові та організаційні засади співпраці з Євроюстом. При 

цьому, досліджуються також нормативні акти ЄС, якими визначається 

компетенція Євроюсту (зокрема, Регламент 2018/1727, який почне 

застосовуватись з 12 грудня 2019 року). 

Поряд із правовим механізмом досліджені також практичні результати 

ефективної діяльності Євроюсту у розслідуванні злочинів. Це розслідування 

катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 Малазійських авіаліній, ряду 

кіберзлочинів (становлять більшість з тих, в розслідуванні яких України брала 

участь), злочину щодо культурних цінностей. При цьому, визначено значу роль 

спільних слідчих груп у розслідуванні відповідних злочинів.  

З аналізу організаційно-правових засад співпраці з Євроюстом, виділено 

її основні перспективи, що розкриваються через нові можливості, пов’язані з 

можливим призначенням Магістрата зі зв’язку для України, опосередкований 

доступ до напрацювань, якими оперують інші агентства ЄС та посилення рівня 

боротьби з тероризмом. Значущість співпраці полягає у поглибленні 

співробітництва і подальших перспективах його розвитку, а також вагомих 

практичних результатах, які можна охарактеризувати як розслідування «без 

кордонів». 

 

ВИСНОВКИ 

 Внаслідок проведеного дисертаційного дослідження правового 

регулювання співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції 

сформульовано низку теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій. 

1. З аналізу теорій європейської інтеграції визначено, що на початкових 

етапах утворення будь-якого об’єднання вирішальними є економічні потреби 

(функціоналізм), однак після того, як процес інтеграції встановлюється на 

певному рівні «інтеграція» вже не може існувати без політичної складової. 

Розвиток інтеграційних процесів у сфері юстиції найкраще відображають теорія 

«негативної» та «позитивної інтеграції» (від зникнення бар’єрів до створення 

нових правових інститутів) і теорія «проникнення» або «spill-over», за 

допомогою якої прослідковуються процеси «перетікання» компетенції держав-

членів в бік комунітаризації з третьої «опори» в першу аж до їх повного 

скасування та створення простору свободи, безпеки та юстиції. 

2. В світлі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС поняття «юстиція» 

включає в себе співпрацю з питань правосуддя загалом (незалежність, 

доступність правосуддя), особливості функціонування органів прокуратури та 
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інституту адвокатури, судове співробітництво у цивільних та кримінальних 

справах, питання затримання та ув’язнення. Поняття «внутрішні справи» в 

праві ЄС (хоча й дещо застаріле) наразі включає в себе ті напрями, що віднесені 

до складових «свобода» та «безпека», тобто є збірним поняттям у відношенні 

до поняття «юстиція» та, на рівні з ним, невід’ємною складовою простору 

свободи, безпеки та юстиції. 

3. Виділено п’ять основних етапів розвитку правової співпраці між 

Україною та ЄС, а також передумови, які цьому сприяли. Перший етап 

позначається оформленням відносин України (ще в складі СРСР) з ЄС у 

1989 році з питань імпорту товарів, другий – прийняттям у 1994 році Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими 

Співтовариствами та їх державами-членами, третій - прийняттям у 2001 році 

Плану дій ЄС в галузі юстиції та внутрішніх справ, четвертий - Плану дій 

Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки 2007 року, п’ятий - 

прийняттям Угоди про асоціацію. Нормативне закріплення співпраці у сфері 

юстиції спостерігається вже на другому із виділених етапів. Передумови 

розвитку характеризуються економічною доцільністю на першому та другому 

етапах, а починаючи з третього – рядом внутрішніх та зовнішніх факторів, які 

обумовлені розширенням кордонів ЄС, боротьбою зі спільними викликами та 

визнанням спільних цінностей. 

4. Спільними цінностями для України та ЄС у сфері юстиції відповідно 

до Угоди про асоціацію є: верховенство права, захист прав людини, 

забезпечення незалежності судової влади, законність. До спеціальних 

принципів співпраці у сфері юстиції віднесено верховенство права й захист 

прав людини, а також юридичну визначеність і право на справедливий суд. Всі 

принципи розкриваються та втілюються на підставі принципу співробітництва. 

Цінності одночасно являються й принципами, однак їх не можна 

ототожнювати, оскільки цінності є категоріями якісно вищого порядку. При 

цьому, якщо верховенство права і повага до прав людини є і цінностями, і 

базовими принципами (і не тільки в сфері юстиції), то юридична визначеність 

та право на справедливий суд – спеціальні принципи судової співпраці саме у 

цивільних та кримінальних справах. 

5. Поняття «судове співробітництво» в межах ЄС та «співпраця з питань 

правосуддя» між Україною та ЄС мають різне змістовне наповнення. Сутність 

судового співробітництва в ЄС розкривається через його типи, засоби та 

інституційний механізм. Порівнявши судове співробітництво в межах ЄС та 

співпрацю з питань правосуддя України та ЄС, визначено, що остання більшою 

мірою стосується розвитку системи українського правосуддя в світлі 

європейських стандартів, ніж безпосереднього співробітництва судових 

органів. Поняття співробітництва у сфері правосуддя має узагальнюючий 

характер. 

6. Основними досягненнями щодо втілення європейських стандартів у 

сфері правосуддя є: віднесення на конституційному рівні прокуратури та 

адвокатури до складових системи правосуддя; майже повна ліквідація функції 

прокуратури щодо здійснення «загального нагляду»; робота над новим Законом 
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України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підвищення вимог до 

періодичності підвищення кваліфікації суддями та прокурорами. 

Подальша робота має бути спрямована на: забезпечення фактичного 

функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в 

повному обсязі, зокрема через прийняття відповідного Положення; активізація 

роботи над прийняттям Закону України «Про медіацію»; поєднання 

професійного навчання прокурорів та суддів; прийняття нового Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», просування правової допомоги pro 

bono. 

7. Щодо співробітництва у цивільних справах, то в ЄС воно регулюється 

відповідними регламентами і директивами, а його основу становить принцип 

взаємного визнання. Співробітництво між Україною та ЄС здійснюється у 

трьох основних сферах – міжнародного правового співробітництва, судового 

процесу і захисту дітей на основі конвенцій Гаазької конференції з 

міжнародного приватного права. Визначено, що «міжнародне правове 

співробітництво» є ширшим поняттям за поняття «правова допомога», оскільки 

реалізується через різні форми правової допомоги, а «судове співробітництво» 

окреслює характер міжнародного правового співробітництва (судовий). 

8. Основними проблемами застосування судами Гаазьких конвенцій під 

час здійснення цивільного судочинства є недостатня увага до визначення сторін 

відповідних конвенцій, неврахування застережень та змін, особливо на стадії 

відкриття провадження у справі.  

З метою покращення співробітництва України з ЄС запропоновано: 

1) розглянути можливість використання механізмів направлення судових 

доручень безпосередньо до суду, скориставшись інструментом, передбаченим 

статтею 27 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або 

комерційних справах 1970 року; 2) розглянути можливість внесення доповнень 

до Закону України «Про виконавче провадження» щодо застосування Конвенції 

1980 року про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей 

(особливо в частині виконання рішень про повернення дитини); 3) приєднатися 

до Конвенції про захист дітей та співробітництво стосовно іноземного 

усиновлення від 29 травня 1993 року, в світлі чого запропоновано виважено 

прийняти окремий закон, в якому визначити порядок діяльності акредитованих 

організацій та усунути розбіжності в Сімейному кодексі України та Цивільному 

процесуальному кодексі України; 4) ратифікувати Гаазький протокол про 

право, що застосовується до зобов’язань про утримання від 23 листопада 

2007 року; 5) ратифікувати Конвенцію про угоди про вибір суду 2005 року, 

після чого розпочати переговори про приєднання до Конвенції Лугано в 

редакції 2007 року.  

9. Пріоритетними напрямами судового співробітництва між Україною та 

ЄС є співпраця з питань взаємної правової допомоги, екстрадиції та ратифікації 

Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Щодо 

регулювання співпраці у кримінальних справах в праві ЄС, то Європейська 

комісія розділяє свої повноваження щодо законодавчих ініціатив з державами-
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членами, на відміну від співробітництва у цивільних справах, яке повністю 

інтегроване в рамки ЄС.  

Визначено, що єдина форма, яка не передбачена Європейською 

конвенцією про взаємну правову допомогу в кримінальних справах 1959 року – 

це питання законного перехоплення телекомунікацій. Підсумовано 

необхідність прийняття окремого Закону про перехоплення телекомунікацій з 

урахуванням європейських стандартів, зокрема щодо встановлення окремої 

системи нагляду та звітування стосовно недопущення порушень прав людини.  

Щодо затримки у ратифікації Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду, то основними проблемами є необхідність гармонізації 

матеріального та процесуального права, зокрема внесення змін до 

Кримінального кодексу України в частині визначення понять злочинів. З огляду 

на відсутність об’єктивних перешкод для цього, ми дійшли висновку, що в 

цьому питанні наразі вирішальне значення має політична воля. 

10. Відзначена перспективна робота над прийняттям Радою асоціації 

нового Порядку денного у сфері юстиції, свободи та безпеки, в якому основна 

увага приділяється: 

- розвитку співробітництва України з Європейською судовою мережею у 

кримінальних справах і Європейською судовою мережею у цивільних і 

комерційних справах; 

- судовому співробітництву в адміністративних справах; 

- ратифікації Україною Конвенції про угоди про вибір суду. 

11. ЄС висловлює рішучу підтримку просуванню в Україні судової 

реформи, яка розглядається в частині судоустрою та судочинства. Визначено 

такі основні проблеми, як недовіра населення до судової влади, корупція, 

низький рівень незалежності суддів, недостатність кадрового забезпечення. 

Виокремлено ряд досягнень судової реформи: 1) масштабне оновлення 

законодавства; 2) запровадження процедур кваліфікаційного оцінювання 

суддів; 3) нові процедури призначення суддів за конкурсом та на безстроковій 

основі; 4) чіткий перелік підстав звільнення суддів; 3) широке висвітлення всіх 

етапів судової реформи у ЗМІ; 4) залучення громадськості. 

Підсумовано, що невиконаним залишилося завдання щодо створення 

Єдиного органу управління судової влади. Обґрунтовано бачення доцільності 

об’єднання Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради 

правосуддя та Державної судової адміністрації України в один орган, 

запропоновано декілька етапів щодо створення такого органу.  

12. Щодо пенітенціарної реформи в світлі європейських стандартів, то 

найбільшою її проблемою є те, що вона залишається поза увагою і держави, і 

суспільства. При цьому встановлено, що такий же виклик стоїть і перед 

Євросоюзом. Визначили такі пріоритетні напрями пенітенціарної реформи:  

- прийняття якісного Закону України «Про пенітенціарну систему»; 

- створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій; 

- забезпечення фактичної незалежності слідства та медичної служби від 

керівництва установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;  
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- орієнтація на повне виконання рекомендацій, які надаються 

Європейським комітетом з запобігання катуванням чи нелюдському або 

такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. 

13. Визначено особливе значення для України укладення Угоди з 

Євроюстом. Звернута увага на необхідність покращення роботи Генеральної 

прокуратури, як компетентного органу, уповноваженого на виконання цієї 

Угоди, щодо підвищення рівня висвітлення співпраці України з Євроюстом. 

Визначено, що співпраця з Євроюстом відкриває перед Україною багато 

перспектив, зокрема у разі призначення Євроюстом для України Магістрата зі 

зв’язків. Наявність такої посадової особи забезпечить розуміння правової 

системи нашої країни для інших країн і навпаки. Також це дасть широкі 

можливості неформальної співпраці з визначеними партнерами. Нові 

перспективи Україна набула й через отримання опосередкованого доступу до 

ресурсів спеціалізованих агентств ЄС (як Європол, ФРОНТЕКС). Особливі 

перспективи відкриються також після призначення Національного 

кореспондента з питань тероризму, оскільки всі питання, пов’язані з 

тероризмом, будуть акумулюватися в одному офісі. 

З огляду на нові можливості та перспективи, значення співпраці з 

Євроюстом важко переоцінити. Після підписання Угоди з Євроюстом Україна 

через Прокурора зі зв’язку отримала можливість ініціювати розслідування, чого 

до підписання вказаної Угоди робити не могла. 
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АНОТАЦІЯ 

Боднар Н. А. Правове регулювання співробітництва між Україною та 

Європейським Союзом у сфері юстиції. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерства освіти і науки України, Київ, 

2019. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню правового 

регулювання співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції. Автором 
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проаналізовано теоретичні засади, становлення, розвиток та основні напрями 

співпраці України та ЄС в сфері юстиції.  

Проведено аналіз правових основ, викликів та перспектив співпраці 

України та ЄС в сфері правосуддя, судового співробітництва у цивільних та 

кримінальних справах. Такий аналіз здійснювався у порівнянні з 

основоположними нормами, якими регулюється судова співпраця між 

державами-членами ЄС.  

В результаті дослідження ключових напрямів сучасної співпраці у сфері 

юстиції дисертантом запропоновано шляхи реформування судової та 

пенітенціарної систем, висвітлено практичні аспекти, значення та перспективи 

співробітництва України з Європейським агентством з питань юстиції.  

Ключові слова: Європейський Союз, співробітництво у сфері юстиції, 

судова співпраця, співробітництво у цивільних та кримінальних справах, Угода 

про асоціацію, європейські стандарти у сфері правосуддя, спільні європейські 

цінності в сфері юстиції, судова реформа, пенітенціарна реформа, Євроюст, 

Римський статут Міжнародного кримінального суду. 

 

АННОТАЦИЯ 

Боднар Н. А. Правовое регулирование сотрудничества между 

Украиной и Европейским Союзом в сфере юстиции. – Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

по специальности 12.00.11 - международное право. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченка, Министерства образования и науки 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию правового 

регулирования сотрудничества между Украиной и Европейским Союзом в 

сфере юстиции. Автором проанализированы теоретические основы, 

становление, развитие и основные направления сотрудничества Украины и ЕС 

в сфере юстиции. 

Проведен анализ правовых основ, вызовов и перспектив сотрудничества 

Украины и ЕС в сфере правосудия, судебного сотрудничества по гражданским 

и уголовным делам. Такой анализ осуществлялся в сравнении с 

основополагающими нормами, которыми регулируется судебное 

сотрудничество между государствами-членами ЕС. 

В результате исследования ключевых направлений современного 

сотрудничества в сфере юстиции диссертантом предложены пути 

реформирования судебной и пенитенциарной систем, освещены практические 

аспекты, значение и перспективы сотрудничества Украины с Европейским 

агентством по вопросам юстиции. 

Ключевые слова: Европейский Союз, сотрудничество в сфере юстиции, 

судебное сотрудничество, сотрудничество в гражданских и уголовных делах, 

Соглашение об ассоциации, европейские стандарты в сфере правосудия, общие 

европейские ценности в сфере юстиции, судебная реформа, реформа 



 18 

пенитенциарной системы, Евроюст, Римский статут Международного 

уголовного суда.  

 

ANNOTATION 

Bodnar N. A. Legal regulation of the Ukraine – European Union 

cooperation in the area of justice. – A qualifying scientific research as a manuscript 

copyright. 

The thesis for obtaining a scientific degree of Candidate of Law, on speciality 

12.00.11 – International Law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, the 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is dedicated to a complex study of legal regulation of Ukraine – 

European Union cooperation the field of justice. The author analyzes the theoretical 

foundations, evolvement, development and main directions of the EU-Ukraine 

collaboration in the area of justice. Various theories of integration and their 

manifesting in the EU evolution and its member-states cooperation in the area of 

justice are analyzed. 

The work defines the concept of «justice» in Ukrainian and EU law as well as 

the correlation and interrelation of the concepts «justice» and «home affairs», their 

relationship to the concept of freedom, security and justice. We show the theoretical 

framework of cooperation in the field of justice through the spectacle of the EU 

«pillar» structure.  

The author carries out an analysis of legal bases, problems and perspectives of 

the EU-Ukraine cooperation in justice system issues and judicial cooperation in civil 

and criminal matters. She determines that in the light of Association Agreement 

between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of 

the other part, cooperation in the mentioned spheres sets out the system of legal 

cooperation. The analysis is made in comparison with the fundamental norms that 

regulate judicial cooperation between EU member-states in general and in civil and 

criminal matters in particular. 

Researching the legal framework of the EU-Ukraine cooperation in justice 

system issues, the author determines that such cooperation differs from the 

components of judicial cooperation in the EU law. The EU-Ukraine cooperation on 

justice issues composes most common points of judicature functioning and judicial 

proceedings in Ukraine in the light of European standards. In other words, it doesn’t 

concern direct cooperation of courts in any category of cases. 

The thesis also contains the analysis of legal bases in civil matters cooperation 

between Ukraine and the EU. The author determines that legal framework of such 

collaboration is set out in Association Agreement and EU-Ukraine Action Plan on 

Freedom, Security and Justice. The essence of it comes down to the implementation 

of the most important international conventions with special attention paid to the 

conventions of the Hague Conference on Private International Law. The author 

determines that only full implementation of Hague conventions in the areas of 

international legal cooperation and litigation as well as the protection of children 

provides the legal basis of the EU-Ukraine cooperation in civil matters. 
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In this thesis the author also analyzes the legal bases of the EU-Ukraine 

cooperation in criminal matters. As well as in civil matters, the essence of such 

cooperation is determined through accession and implementation of Ukraine to 

international conventions on mutual legal assistance and extradition, in particular to 

the Rome Statute of International Criminal Court, and on closer cooperation with 

Eurojust. By analyzing these issues, the author compares the peculiarities of legal 

regulation of the same issues in the EU law, paying attention to the mutual 

recognition principle and application of different warrants. 

This research is also dedicated to the key issues of current EU-Ukraine 

cooperation in the field of justice. Such issues include the problematics of European 

standards implementing in judicial and penitentiary reforms in Ukraine. Regarding 

the judicial reform, the author marked its most actual directions. The author indicates 

the main problems of judicial system and proceedings as well as the ways addressing 

them in the light of the best European practices.  

There is also the analysis of main problems of penitentiary reform with the aim 

of implementing European standards in it. We underline the special importance of 

adopting a single law, which could regulate the main issues of penitentiary system 

functioning, necessary amendments to the sentence oversight bodies and health 

workers activities, taking into consideration European Prison Rules and the results of 

the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment activity. 

Besides, the author analyzes the legal bases, practical aspects and significance 

of Ukraine - EU Judicial Cooperation Unit cooperation resulting from the recent 

conclusion of the Agreement with this unit. As exemplified by the results of certain 

transnational crime investigations the author demonstrates the significant importance 

of Ukraine’s cooperation with Eurojust. She also determines the main problems that 

need to be solved in order to make this cooperation better and emphasizes on the 

perspective of further collaboration.  
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