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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 Європейським Союзом у сфері юстиції. 

Проаналізовано теоретичні засади, становлення, розвиток та основні напрями 

співпраці України та Європейського Союзу в сфері юстиції. Проаналізовано різні 

теорії інтеграції (як от «позитивної» та «негативної» інтеграції, функціоналізму та 

неофункціоналізму, теорія «проникнення» Е. Хааса, розвинута Я.М. Костюченком, 

федералізму і неофедералізму, інтергаверменталізму, теорія економічної інтеграції 

Б. Баласси, теорії комунікації та багаторівневого управління), розглянуто їх 

висвітлення в розвитку Європейського Союзу та в розвитку співпраці між 

державами-членами у сфері юстиції. Визначено сутність поняття «юстиція» в 

українському праві та праві Європейського Союзу, досліджено співвідношення та 

взаємозв’язок понять «юстиція» та «внутрішні справи», а також їх зв’язок з 

концепцією простору свободи, безпеки та юстиції. Висвітлено теоретичні засади 

співробітництва у сфері юстиції через призму колишньої «опорної» структури 

Європейського Союзу. Досліджено сутність співробітництва у сфері юстиції як 

такого та у співпраці Європейського Союзу з Україною. 

Виділяються основні етапи та передумови становлення правового 

співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції. 

Досліджуються нормативно-правові акти, якими регулюється таке співробітництво, 

починаючи з того часу, коли Україна була в складі Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік і закінчуючи сьогоденням та найближчими 

перспективами. Також визначено ряд передумов, які характеризують розвиток 
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співпраці у сфері юстиції на кожному з п’яти виділених етапів. Дослідження 

передумов здійснюється з метою всебічного та повного розуміння причинно-

наслідкових зв’язків, які зумовлюють процеси розвитку співробітництва у сфері 

юстиції між Україною та Європейським Союзом. 

Виділено та проаналізовано спільні європейській цінності та спеціальні 

принципи співпраці між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції. 

Визначено сутність цінностей та їх співвідношення із принципами, розглядаючи 

Європейський Союз не лише з юридичної точки зору, а й з ціннісної. З’ясовано, що 

ціннісні категорії відіграють значу роль у визначенні європейської ідентичності 

України та окреслюють Європу не стільки як результат об’єднання держав, що 

близькі географічно, скільки держав, які поділяють спільні цінності. Також 

визначено, що деякі цінності водночас можна віднести до спеціальних принципів 

співпраці України та Європейського Союзу в сфері юстиції. При цьому, 

встановлено, що принципи як юридичні категорії відображають більшою мірою 

керівні ідеї побудови та розвитку конкретної сфери правовідносин, ніж відносин 

між державами в цілому.  

Проведено аналіз правових основ, проблем та перспектив співпраці України та 

Європейського Союзу в сфері правосуддя, судового співробітництва у цивільних та 

кримінальних справах. Визначено, що в світлі Угоди про асоціацію між Україною, 

з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, співробітництво у 

цих сферах складає систему правового співробітництва. Аналіз здійснювався у 

порівнянні з основоположними нормами, якими регулюється судова співпраця між 

державами-членами Європейського Союзу загалом та у цивільних і кримінальних 

справах зокрема.  

Досліджуючи правові основи співпраці України та Європейського Союзу у 

сфері правосуддя, визначено, що таке співробітництво відрізняється від того, що 

включає в себе судова співпраця у праві Європейського Союзу. Співробітництво з 

питань правосуддя у відносинах України та Європейського Союзу включає в себе 

найбільш загальні умови функціонування системи судоустрою та судочинства 
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України в світлі європейських стандартів, тобто не стосується питань 

безпосередньої співпраці судів у тій чи іншій категорії справ. Співпраця України та 

Європейського Союзу в сфері правосуддя досліджується через аналіз утвердження 

європейських стандартів в українській системі правосуддя, зокрема в інститутах 

прокуратури, адвокатури й підвищенні рівня професійного навчання суддів та 

прокурорів.  

В дисертації проаналізовано і правові засади співробітництва України та 

Європейського Союзу в цивільних справах. Визначено, що її основу становлять 

Угода про асоціацію та План дій Україна – Європейський Союз у сфері юстиції, 

свободи та безпеки 2007 року, а сутність зводиться до імплементації 

найважливіших міжнародних конвенцій, особлива увага серед яких приділена 

конвенціям Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Визначено, що 

саме повна імплементація основних Гаазьких конвенцій у сферах міжнародного 

правового співробітництва, судового процесу, а також захисту дітей складає 

правову основу співпраці України та Європейського Союзу у цивільних справах. 

При цьому, автор дослідив особливості співпраці у цивільних справах між 

державами-членами Європейського Союзу та визначив спеціальні інструменти такої 

співпраці, основу яких становить принцип взаємного визнання. Також окрема увага 

приділяється інституту визнання і виконання судових рішень, особливостям його 

функціонування в праві Європейського Союзу та в межах судової співпраці з 

Україною.  

В дисертаційному дослідженні також проаналізовано правові основи співпраці 

України та Європейського Союзу в кримінальних справах. Як і у цивільних справах, 

сутність такого співробітництва визначається через приєднання та імплементацію 

міжнародних конвенцій з питань взаємної правової допомоги та екстрадиції, 

зокрема Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року, а також 

більш тісне співробітництво з Європейським агентством з питань юстиції. 

Досліджуючи ці питання, порівнюються особливості правового регулювання таких 

же питань в праві Європейського Союзу, звертаючи увагу на застосування ордерів 

різної предметної спрямованості. Особливу увагу приділено проблемам ратифікації 
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Римського статуту Міжнародного кримінального суду, визначено їх характер з 

огляду на принцип комплементарності, який лежить в основі визначення 

юрисдикції Міжнародного кримінального суду. Також виділено проблему 

порушень особистих прав і свобод людини в процесі перехоплення телекомунікацій 

через призму кращих європейських стандартів. Проаналізовано особливості видачі 

правопорушників в праві Європейського Союзу та у його співпраці з Україною.  

Загалом, дисертантом визначено особливість співробітництва держав-членів 

Європейського Союзу у цивільних та кримінальних справах через застосування 

принципу взаємного визнання та інструментів, які є від нього похідними (як от 

Європейський ордер на арешт), а також широке застосування директив у 

регулюванні тих питань, які мають найбільше значення.  

У роботі також досліджено ключові питання сучасного співробітництва 

України та Європейського Союзу у сфері юстиції. До таких питань віднесено 

особливості втілення європейських стандартів в процесі проведення судової та 

пенітенціарної реформ в Україні, а також особливості співпраці України з 

Європейським агентством з питань юстиції. 

Щодо судової реформи, то автор розглядав її в частині системи судоустрою та 

судочинства й виокремив найактуальніші її напрями (оновлення законодавства, нові 

процедури оцінювання суддів, робота над вирішенням проблем довіри до судової 

влади та боротьби з корупцією, доцільність створення Єдиного органу суддівського 

врядування, участь громадськості у процедурах оцінювання суддів, зміни системи 

судоустрою). Дисертантом виділено основні проблеми системи судоустрою та 

судочинства і шляхи їх вирішення в світлі найкращих європейських практик.  

Також у дисертації досліджено ключові проблеми пенітенціарної реформи з 

метою втілення під час її проведення європейських стандартів. Визначено особливу 

важливість прийняття єдиного нормативного документа (закону), який би 

регулював основні питання функціонування пенітенціарної системи, необхідні 

зміни у діяльності органів виконання покарань та медичних працівників, 

враховуючи Європейські пенітенціарні правила та результати роботи 

Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або 
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такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню.  

Крім того, досліджуються правові основи, практичні аспекти та значення 

співробітництва України з Європейським агентством з питань юстиції у зв’язку з 

недавнім укладенням угоди з цим агентством. На прикладі результатів 

розслідування реальних злочинів транскордонного характеру (збиття над 

територією Донецької області літака Малайзійських авіаліній МН17, ряду 

кіберзлочинів) продемонстровано надзвичайну важливість співпраці України з 

Євроюстом. Також визначено основні проблеми, які необхідно вирішити для 

покращення співробітництва з цим агентством, вказано на перспективи подальшої 

співпраці з огляду на встановлене автором надзвичайно важливе значення такого 

співробітництва на даний час та в майбутньому.  

Через дослідження правових та практичних аспектів співпраці України та 

Європейського Союзу у всіх перелічених напрямах, а також порівняння основних 

інструментів та механізмів співпраці з тими, що діють в межах самого 

Європейського Союзу, розкрито сутність такої об’ємної та багатовекторної 

співпраці, як співпраця у сфері 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.  

 

ANNOTATION 

 

Bodnar N. A. Legal regulation of 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 
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Union cooperation the field of justice. The author analyzes the theoretical foundations, 

evolvement, development and main directions of the European Union – Ukraine 

collaboration in the area of justice. Various theories of integration (such as «positive» and 

«negative» integration, functionalism and neo-functionalism, theory of «spill-over» by 

E. Haas, developed by Y.M. Kostyuchenko, federalism and neo-federalism, 

intergovermentalism, theory of economic integration by B. Balassa, communication and 

multi-level governance theories) and their manifesting in the European Union evolution 

and its Member States cooperation in the areas of justice are analyzed. The work defines 

the concept of «justice» in Ukrainian and European Union law as well as the correlation 

and synergies 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 former European Union 

«pillar» structure. We examine the essence of cooperation in the area of justice per se as 

well as in the frames of the European Union – Ukraine cooperation. 

We outline the main periods and preconditions for establishing legal cooperation 

between Ukraine and the European Union in the field of justice and study legal acts 

regulating such cooperation since the time Ukraine became a part of the Union of Soviet 

Socialist Republics and ending with the present time and near future perspectives. The 

range of preconditions characterizing the development of cooperation in the field of 

justice at each of the five marked stages is also identified. The preconditions study is 

conducted in order to form comprehensive and full understanding of causal relationships, 

which underpin the development of the European Union – Ukraine cooperation in the 

field of justice. 

The author identifies and analyzes common European values and special principles 

of cooperation between Ukraine and the European Union in the field of justice. She 

defines the essence of values and their correlation with principles, considering the 

European Union not only from a legal point of view, but also from a value-based one. The 

author found out that categories of value play a significant role in defining European 

identity of Ukraine and outlining the issue, that Europe is not a result of geographical 

unification of countries but that the result of sharing common values by those countries. 
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The author also states that some of the values can be simultaneously attributed to the 

special principles of cooperation between Ukraine and the European Union in the field of 

justice. Herewith we note that the principles as legal categories reflect guiding ideas of 

building and developing a specific sphere of legal relations rather than the relations 

between the states in general. 

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

European Union – 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 European Union Member States in general and in civil and criminal 

matters in particular. 

Researching the legal framework of the European Union – Ukraine cooperation in 

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

components of judicial cooperation in the European Union law. The European Union - 

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 

cooperation of Ukraine and the European Union in the field of justice is investigated 

through the analysis of the implementation of European standards in Ukrainian justice 

system, particularly in the institutions of public prosecution, advocacy and professional 

training of judges and prosecutors. 

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

between Ukraine and the European Union. The author determines that legal framework of 

such collaboration is set out in Association Agreement and the European Union – Ukraine 

Action Plan on Freedom, Security and Justice of 2007. 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 
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international legal cooperation and litigation as well as the protection of children provides 

the legal basis of the European Union – Ukraine cooperation in civil matters. In this 

regard, the author researches the features of cooperation in civil matters between the 

European Union Member States and identifies specific instruments of such cooperation, 

the basis of which is the principle of mutual recognition. Special attention is also paid to 

the institute of recognition and enforcement of judgments, the peculiarities of its 

functioning in the European Union law and in the framework of judicial cooperation with 

Ukraine. 

In this thesis the author also analyzes the legal bases of the European Union – 

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 the International Criminal Court, and on closer cooperation with the 

European Union's Judicial Cooperation Unit. By analyzing these issues, the author 

compares the peculiarities of legal regulation of the same issues in the European Union 

law, paying attention to application of warrants of different subject directions. Particular 

attention is paid to the problems of the Rome Statute of the International Criminal Court 

ratification, with their character being determined in view of the principle of 

complementarity that underlies the jurisdiction of the International Criminal Court. The 

problem of personal rights and freedoms violations in the process of interception of 

telecommunications through the lens of the best European standards is also highlighted. 

The peculiarities of extradition in the European Union law and its cooperation with 

Ukraine are analyzed as well. 

In general, the author determines the singularity of the European Union Member 

States cooperation in civil and criminal matters through the use of mutual recognition 

principle and the instruments originating from it (like European Arrest Warrant) as well as 

wide use of directives on the most important issues. 

This research is also dedicated to the key issues of current European Union – 

Ukraine cooperation in the field of justice. Such issues include the peculiarities of 
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European standards implementing in judicial and penitentiary reforms in Ukraine and also 

the aspects of Ukraine’s cooperation with the European Union Judicial Cooperation Unit. 

Regarding the judicial reform, the author envisaged it as it pertains to judicature and 

proceedings and marked its most actual directions (legislation reform, new procedures of 

judges’ assessment, work on solving problems of trust in the judiciary and fight against 

corruption, the advisability of establishing a Single Judicial Governance Body, public 

participation in judges’ assessment procedures, judicial system changes). 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 normative act (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 – European Union 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 (shooting down Malaysia Airlines flight MH17 in 

Donetsk area, a range of cybercrimes) 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, emphasizes on the perspectives of 

further collaboration in view of the crucial importance of such cooperation both at present 

and in the future. 

Analyzing legal and practical aspects of Ukraine – European Union cooperation 

within all mentioned directions as well as comparing the main instruments and 

mechanisms of cooperation with those ones, operating within the European Union, the 

author unfolds the essence of such comprehensive and multi-faceted cooperation as 

cooperation in the area of justice. 
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ВСТУП 

 

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. 
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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 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.  
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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; 

-  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; 
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- 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-
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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: 

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; 
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- 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; 

- 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 



21 

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 

кримінального суду, розробки якісного проекту Закону про пенітенціарну систему. 
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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 
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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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РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ВИМІР СПІВРОБІТНИЦТВА 

УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ 

 

1.1. Теоретичні засади європейської інтеграції у сфері юстиції і внутрішніх 

справ 

 

Теорія є тією формою організації знань та поглядів, яка підкріплює будь-яку 

науку. Тож, не дарма Д. Крайсокоу, цитуючи Пола Тейлора, зазначав, що «Кожна 

теорія призводить до унікальних висновків, які діють як відправні точки для 

порівняння й оцінки». Різні традиції міжнародної теорії в поєднанні з основними 

теоріями порівняльного аналізу державної політики здавалося б, вичерпали 

аналітичний спектр, в межах якого вивчення європейської інтеграції може 

приносити нові результати. Проте, це далеко не так [1].  

Всебічна характеристика теоретичних засад європейської інтеграції у сфері 

юстиції та внутрішніх справ неможлива без з’ясування сутності поняття 

«інтеграція»; ґрунтовного аналізу понять «юстиція», «внутрішні справи» та 

встановлення взаємозв’язку між ними; визначення співвідношення сфери 

«внутрішніх справ» з концепцією простору «свободи, безпеки та юстиції». 

Європейська інтеграція – це триваючий процес, який охоплює значний 

проміжок часу – з початку назрівання та реалізації ідеї про створення 

Європейського об’єднання вугілля та сталі (1950 рік) до сьогодення.  

Особливістю теорій європейської інтеграції є те, що вони слідують за 

швидкими та розвиненими процесами її здійснення в інтеграційних об’єднаннях, а 

не навпаки [2, c. 11].  

Відомо багато проектів об’єднання Європи, починаючи від середньовічного 

(початок ХІV ст.) плану П’єра Дюбуа «Повернення святої землі», що передбачав 

підтримання миру між християнськими державами та ведення спільної боротьби 

проти мусульман до «Великого плану» герцога Сюллі у 1617 році, що мав на меті 

утворення європейської армії для боротьби із зовнішніми загрозами. Аналогічними 

проектами були захоплені абат Сен-П’єр (1713 рік, «Проект вічного миру в 
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Європі»), Іммануїл Кант (1795 рік, «Проект вічного миру»), Поль де Лагард, 

Фредерік Ліст та Поль Деха (передбачали об’єднання навколо економічного центру 

– Німеччини). У міжвоєнний період особливої популярності набули федеративні 

ідеї Альтьєро Спінеллі, Робера Арона, графа Рішара Куденхове-Калергі та Арістида 

Бріана. Однак, лише катастрофічні наслідки Другої світової війни стали реальним 

поштовхом до реалізації теоретичних проектів об’єднання Європи [3]. 

Інтеграція (від лат. integrum – ціле, integratio – відновлення) – це об’єднання в 

ціле окремих частин. Ще за часів радянської України (1983 рік) у юридичному 

словнику давалося таке визначення інтеграції, а також розрізнялися економічна, 

соціалістична, капіталістична та соціальна інтеграція [4, c. 328]. М.Ю. Тихомиров 

[5] та М.Н. Курко [6, c. 17] під «інтеграцією» розуміють процес взаємно 

пристосування, розширення. Також інтеграцію розглядають як доцільне 

об’єднування та координацію різних частин цілісної системи [7, c. 401]. 

Розуміння вихідного значення вказаного поняття є принциповим, оскільки в 

ньому закладено зміст цього феномену, а саме діалектичних і суперечливих взаємин 

складових і цілого [8, c. 5].  

До основних теорій європейської інтеграції відносять федералізм, 

функціоналізм, теорію «міжурядового підходу», теорію економічної інтеграції 

Б. Баласси, теорію «позитивної» та «негативної» інтеграції, а також теорії 

комунікації та багаторівневого управління. 

Більшість науковців (наприклад, Е. Хаас, Л. Ліндберг, І.В. Яковюк, 

Я.М. Костюченко) погоджуються з думкою про те, що європейська інтеграція це 

передусім політичний процес. Таке твердження є цілком обґрунтованим, оскільки, 

як вірно зауважив І.В. Яковюк у своїй монографії «Правові основи інтеграції до ЄС: 

загальнотеоретичний аналіз», економічні відносини мають здебільшого стихійний 

характер, тоді як політика є узагальненим виразом не лише економічних, а й 

соціальних, правових та інших основ суспільного життя.  

Іншу позицію висловлював фундатор функціоналізму Д. Мітрані [9], який 

вважає, що економічні відносини превалюють над політичними, оскільки, на його 

думку, самостійне об’єднання з власною інституційною системою є результатом 
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економічної інтеграції у певному секторі економіки. Таке твердження заслуговує на 

увагу, особливо враховуючи початок інтеграційних процесів у Європі саме з 

Європейського об’єднання вугілля і сталі (секторальна інтеграція). Водночас, 

функціоналізм виходить із пріоритету людських потреб та інтересів, що й 

визначають функції інтеграції. Його прибічники ставлять людину вище 

«священної» держави-нації або будь-якої ідеології [10, c. 20]. 

Компромісом щодо примату економіки над політичною співпрацею в процесі 

інтеграції можна вважати концепцію «позитивної» та «негативної» інтеграції, 

започатковану в 70-ті роки ХХ ст. голландцем Я. Тінбергеном [11]. Так, 

«негативна» інтеграція означає зникнення бар’єрів на шляху до транскордонного 

переміщення товарів, послуг, осіб та капіталу: ліквідація мит, кількісних обмежень, 

технічних бар’єрів торгівлі та контролю на спільних кордонах. Зміст же позитивної 

інтеграції розкривається через створення нормативноправової бази та інститутів, 

що сприяють вільному руху товарів, послуг, осіб та капіталів. «Позитивна» 

інтеграція передбачає розроблення та проведення державами спільної політики 

щодо регулювання суспільних відносин [12].  

Таким чином, теорія «негативної» та «позитивної» інтеграції відображає 

раціональне поєднання економічних процесів, як таких, що зумовлюють та 

визначають напрями політичної співпраці, однак, які неможливо реалізувати без 

ідеї політичної солідарності та відповідного інституційного та правового механізму 

наддержавного утворення. 

Однією з поширених теорій європейської інтеграції є федералізм. Альтієро 

Спінеллі (італійський політичний теоретик, якого називають одним з «батьків-

засновників Європейського Союзу») у 1941 році, перебуваючи в ув’язненні на 

острові Вентотене в Італії, та Ернесто Россі видають маніфест, закликаючи до 

створення Європейської Федерації з суверенними повноваженнями, що 

розповсюджувалися б на спільні інтереси всіх європейців [3]. Представлені у 

Маніфесті федералістські ідеї зіграли мобілізуючу роль у формуванні 

європейського руху Опору проти нацистської Німеччини. Саме в цей час основним 

гаслом стали ідеї демократії та свободи, згодом покладені в основу критеріїв 
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членства в ЄС [13, c. 15]. Разом з тим, ця теорія не була бездоганною. ЇЇ критики 

звертають увагу, що філософія федералізму акцентується лише на політичному 

началі, нехтуючи економічною складовою [14, c. 321]. 

Заперечуючи ідеї створення федерації, Д. Мітрані доводив недоцільність 

утворення статичного і штучного, територіально обмежуючого федеративного 

об’єднання, визначаючи це як «оману федералізації» [15].  

Внаслідок продовження пошуків щодо пояснення унікальності процесів 

європейської інтеграції у 60-70-х роках ХХ ст. виникла теорія неофункціоналізму, 

прибічники якого надавали перевагу політичній складовій європейської інтеграції, а 

Е. Хаас звертав увагу на стадійність цих процесів.  

Аналізуючи взаємодію інституційної структури європейських співтовариств та 

національних акторів за Е. Хаасом, вітчизняний дослідник Я.М. Костюченко 

виокремив механізм «проникнення» («spill-over»). Так, теоретик розмежовував три 

стаді механізму «проникнення»: функціональний «spill-over» (означає поступове 

розширення інтеграції від одного сектору до іншого); політичний «spill-over» 

(виступає як усвідомлення національними акторами переваг інтеграційного 

процесу, що приводить до переорієнтації зобов’язань національних акторів на 

рівень європейських співтовариств); розвинений «spill-over» (передбачає зміну 

правотворчого процесу на інтеграційному рівні) [2, c. 18]. Як вірно зауважила 

К.В. Смирнова [16, c. 52], таке співробітництво було зумовлено потребою в 

лібералізації руху людей в рамках внутрішнього ринку. 

Таким чином, погоджуємося з твердженням Я.М. Костюченка, що секторальна 

інтеграція поступово переростала у нову систему з автономною інституційною 

структурою.  

Значний внесок у розвиток концепції неофункціоналізму зробив А. Маршаль, 

який розробив теорію континентальної інтеграції. Сутністю інтеграції, за 

концепцією А. Маршаля, є вироблення почуття солідарності між різними націями. 

Тому, на думку вченого, першою формою інтеграції є соціальна, а вже наступними 

– політична та економічна [17]. 

Також існувала концепція неофедералізму, фундатором якої виступив 
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Дж. Пайндер. Вона зводилася до поєднання неофункціонального підходу до 

розуміння соціальних і політичних явищ та федералістського підходу до 

конституційних засад європейської інтеграції [2, c. 13; 18].  

Після Люксембурзької кризи 1965 року, спровокованої Шарлем де Голлем, 

європейські держави почали палко відстоювати власні національні інтереси, 

ігноруючи при цьому загальноєвропейські. Нова теорія інтергаверменталізму 

(«міжурядовий підхід» або реалізм) була розроблена Стенлі Хоффманом, щоб 

показати, що держави-нації не є архаїчними пережитками в об’єднаній Європі, а 

зберігають за собою ключові позиції у прийнятті рішень [3]. Вчений обґрунтовував, 

що інтеграція може відбуватися виключно за умов співіснування держав у межах 

інтеграційного утворення, а не підпорядкування йому [10, с. 21].  

Протягом 1990-х років інтергаверменталізм був значною мірою реформований 

Ендрю Моравчиком, який висунув теорію ліберального інтергаверменталізму. 

Основна її ідея полягає у все більшому значенні співробітництва держав-членів 

щодо процесів інтеграції, яка обумовлена не лише завданням щодо вирішення 

різного роду проблем, а й формуванням нових наднаціональних інституцій з 

повноваженнями щодо регулювання різних питань та вирішення проблем ще до 

моменту їх виникнення.  

Теорії федералізму, неофункціоналізму та інтергаверменталізму є досить 

поширеними та пояснюють феномен європейської інтеграції здебільшого як 

політичного процесу.  

Однак, поряд із ними, неможливо оминути теорію економічної інтеграції Бели 

Баласси, яка якнайкраще описує реалії економічної складової цього процесу. Так, 

Б. Баласса обґрунтував, що економічна інтеграція виражається у декількох формах, 

які представлені різними рівнями цього процесу. Це: 1) зона вільної торгівлі; 2) 

митний союз; 3) спільний ринок; 4) економічний союз; 5) повна економічна 

інтеграція [2, c. 15; 19].  

Теорія Б. Баласса пояснює економічні аспекти інтеграції. Враховуючи те, що 

поняття «інтеграція» є багатоаспектним, то в світлі викладеного можна погодитись 

з твердженнями І.В. Яковюка (викладеним у його монографії «Правові основи 
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інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз»), який вважає, що описана 

Б. Балассою схема інтеграційних процесів повною мірою може бути застосована 

лише до ЄС, оскільки жодне інше потенційне об’єднання не пройшло усі стадії.  

Поряд з іншими теоріями виділяють ще теорію комунікації, ідеологом якої був 

К. Дейч. Він обґрунтовував необхідність врахування в інтеграційних процесах 

відносин не лише між державами, але й між соціумом та народами. На його думку, 

забезпечити мир між державами можливо лише за умови, коли під час комунікації 

держав в межах відповідного регіону панує почуття «співтовариства», 

«солідарності» та «взаєморозуміння» [10]. 

Наступною концепцію європейської інтеграції є теорія багаторівневого 

управління, започаткована Г. Марксом та Ф. Нельсеном. Відправною точкою цієї 

теорії є існування компетенцій багатьох рівнів. В рамках цієї теорії ЄС 

розглядається як політичне утворення, в якому влада розпилена між різними 

рівнями управління та серед політичних груп, тоді як між окремим секторами 

економіки та політики у способах управління існує значна різниця [20].  

Описані теорії європейської інтеграції є найбільш поширеними, але окрім них 

існує ще низка інших концепцій, таких як інституціоналізм та неоінституціоналізм, 

модель політичних мереж, «інтеграція економіки» та «інтеграція політики» та інші. 

На нашу думку, всі описані теорії певною мірою знайшли та знаходяться своє 

відображення в діяльності сучасного ЄС, однак жодна з них не має визначального 

значення. 

Так, ми погоджуємося з тим, що на початкових етапах утворення будь-якого 

інтеграційного об’єднання вирішальними є економічні потреби та економічна 

доцільність, оскільки, як можна побачити, теорії політичної інтеграції та відповідні 

ідеологічні думки висловлювалися відомим науковцями федералістами та 

функціоналістами у 20-х та 40-х роках ХХ ст. і були абсолютно доцільними та 

правильними. Однак, на практиці, розуміння необхідності інтеграції прийшло лише 

після економічної необхідності та обґрунтованості. 

Таким чином, ми переконані, що після того, як процес інтеграції запустився та 

встановився на певному рівні, поняття «інтеграція» вже не може існувати без 
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політичної складової та тих елементів, які підтримуються інтергаверменталістами, 

прихильниками теорії комунікації та багаторівневого управління. При цьому, варто 

зауважити, що саме бажання солідарності, лояльності, взаєморозуміння, співпраці 

та позитивних очікувань ми вважаємо ключовим фактором у розвитку 

інтеграційних процесів, які вже були розпочаті (з тих чи інших причин). 

Відображення деяких із описаних теорій можна побачити й у правовідносинах 

сфери юстиції. Так, теорія «негативної» інтеграції проявляється у зникненні 

бар’єрів на шляху створення ПСБЮ, а «позитивної» – у створенні нормативно-

правових інститутів, що сприяють вільному руху товарів, послуг, осіб та капіталів.  

Розвиток інтеграційних процесів у сфері юстиції можна охарактеризувати й за 

допомогою теорії «spill-over». Так, розвиток співробітництва у сфері юстиції 

пройшов функціональний «spill-over» (розширення інтеграції від окремих питань 

боротьби з тероризмом до судової співпраці у кримінальних та цивільних справах), 

політичний  «spill-over» (усвідомлення державами доцільності передачі функцій, які 

були зосереджені у так званій «третій опорі» до компетенції інститутів Союзу»), 

розвинений «spill-over» (ефективне забезпечення функціонування ПСБЮ, в тому 

числі у його зовнішньому вимірі, що проявляється у співробітництві ЄС з третіми 

країнами). 

Досліджуючи теоретичні засади європейської інтеграції у сфері юстиції та 

внутрішніх справ, необхідно з’ясувати зміст поняття «юстиція» та складові сфери 

внутрішніх справ.  

Однак, виконання цього завдання неможливе без визначення теоретичних засад 

формування ПСБЮ ЄС. 

Імміграція, біженці, охорона правопорядку і кримінальне право є одними з 

питань найбільшої стурбованості громадянського суспільства. Звертаючи увагу на 

делікатність цих питань і зважаючи на те, що їх завжди сприймали як питання 

виключно внутрішньої юрисдикції кожної держави, то не дивно, що вони були 

серед останніх, які стали повноцінною частиною «європейського інтеграційного 

процесу». 

Інституційна структура права ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ завжди 
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була складною завдяки використанню різних норм щодо прийняття рішень, 

юрисдикції судів, правових інструментів, їх юридичного ефекту та дії в просторі. 

Як відомо, початок сьогоднішнього Євросоюзу був закладений у 1951 році зі 

створенням Європейського співтовариства вугілля і сталі, а пізніше Європейського 

економічного співтовариства (далі – ЄЕС) та Європейського співтовариства з 

атомної енергії. Договір про створення Європейського співтовариства вугілля і 

сталі втратив чинність у 2002 році, а от до Договору про заснування Європейської 

економічної спільноти неодноразово вносилися зміни, зокрема, з прийняттям 

Договору про Європейський Союз (Маастрихтського договору; далі також – ДЄС) у 

1992 році. 

Попередній економічний фокус, як зауважує С. Пірс, почав доповнюватися ad 

hoc політикою координації дій щодо більш делікатних питань (в чому ще раз можна 

побачити висвітлення зазначених вище теорій європейської інтеграції). Спочатку 

така координація мала місце на базі неформальної міжурядової співпраці поза 

формальною структурою ЄЕС. Неформальна співпраця почалася у 1970 році під 

рубрикою «Європейське політичне співробітництво». Пізніше така співпраця 

«перемістилася» у більш формальні рамки Єдиного європейського акту і 

перейменована у Спільну зовнішню та безпекову політику, яка була переглянута 

Маастрихтським договором. 

В світлі викладеного важливо зауважити, що неформальна співпраця у сфері 

юстиції та внутрішніх справ розпочалася ще навіть до неформальної політики 

співпраці між державами-членами ЄЕС. Протягом 1960-1970-хх років готувалися 

різні проекти конвенцій щодо шахрайства з бюджетними коштами ЄЕС, хоча вони 

й не були прийняті. У далекому 1968 році була підписана Конвенція про взаємне 

визнання компаній, юрисдикцію, визнання судових рішень у цивільних та 

кримінальних справах (можливість прийняття таких конвенцій була передбачена 

Договором про ЄЕС) [21, c. 6].  

Тобто, співпраця у сфері юстиції та внутрішніх справ, хоча й неформальна, але 

мала місце вже незадовго після створення першого з Європейських Співтовариств. 

Тож, розуміння процесів її розвитку та трансформації від перших спроб і до 
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створення ПСБЮ абсолютно необхідне для повного теоретичного осмислення 

співпраці України та ЄС у сфері юстиції.  

Після підписання Єдиного європейського акту стало зрозуміло, що будуть 

необхідні певні координаційні дії в імміграційній політиці в світлі запланованого 

скасування внутрішніх кордонів до 1992 року. Відтак, з цього часу утворилася 

Робоча група з імміграції (у 1986 році), почали регулярно зустрічатися міністри, які 

відають питаннями імміграції, а у 1989 році була створена Група координаторів, яка 

складалася із найвищих посадовців від національних міністерств внутрішніх справ.  

Таким чином, спостерігаючи розвиток відносин, можна дійти висновку, що 

регулювання питань імміграції важко уявити без участі правоохоронних відомств, 

які зосереджені під керівництвом міністерств внутрішніх справ (тому й не можна 

було розпочати співпрацю лише в одній сфері – сфері юстиції). 

Ця система співробітництва була пізніше визначена в Маастрихтському 

договорі, який встановив уже формальну міжурядову систему співпраці у сфері 

юстиції та внутрішніх справ. Поки одні держави намагалися перенести більший 

масив такої співпраці на наднаціональний рівень, то інші взагалі не хотіли 

застосовувати механізми на рівні ЄС. Як компроміс, деякі аспекти візової політики 

були включені у ДЄС, але інші заходи залишилися предметом міжурядового 

регулювання. 

Хоча Маастрихтський договір це єдиний документ, однак він вміщував в собі 

три різні підходи до інтеграції, так звані «опори». Перша опора – три традиційних 

договори про заснування Європейської економічної спільноти, Європейського 

співтовариства вугілля і сталі та Євроатому, друга – спільна зовнішня та безпекова 

політика, і третя – сфера юстиції та внутрішніх справ.  

У преамбулі ДЄС в редакції 1993 року сторони підтвердили мету сприяти 

вільному пересуванню осіб, гарантуючи при цьому особисту і суспільну безпеку 

своїм громадянам шляхом включення в цей Договір питань правосуддя та 

внутрішніх справ – закріплені у Розділі VI ДЄС «Положення про співробітництво у 

сфері правосуддя та внутрішніх справ». Так, до цієї сфери згідно статті K.1 ДЄС 

віднесено співробітництво з питань: надання притулку; перетину особами держав-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
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членів зовнішніх кордонів; в'їзду, переміщення та проживання громадян третіх 

країн по території держав-членів; несанкціонованої імміграції; боротьби із 

вживанням наркотиків та зловживаннями у міжнародній сфері; судової співпраці у 

сфері цивільних та кримінальних справ; митного співробітництва та співпраці 

поліцій з метою запобігання та боротьби з тероризмом, незаконними операціями з 

наркотиками та іншими формами тяжких міжнародних злочинів.  

З прийняттям Амстердамського договору у 1997 році відбулися важливі зміни 

у змісті (наповненні) третьої «опори», оскільки питання щодо імміграції, надання 

притулку та цивільного права були переміщені до першої «опори» (тобто, до 

Договору про Європейське Співтовариство (попередня назва – Європейське 

економічне співтовариство)), а питання поліцейського та кримінального 

співробітництва залишилися в межах третьої «опори». Переміщені питання стали 

предметом спеціального режиму, який відрізнявся від звичайних правил, що 

застосовувалися в праві ЄС протягом 5-ти річного перехідного періоду. Ті питання, 

які залишилися в третій опорі підпадали під переглянуті правила щодо прийняття 

рішень, юрисдикції Суду ЄС та ті типи інструментів, які приймалися [21, c. 7].  

Важливо, що з прийняттям Амстердамського договору змінилися цілі ЄС, з 

«розвитку тісної співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ» на «підтримку і 

розвиток Союзу як сфери свободи, безпеки та юстиції». 

Перенесення частини питань до першої «опори» означало поширення за 

зазначену сферу компетенції Європейського Співтовариства, а отже, її 

комунітаризація. Тож, в силу делегованих Співтовариству суверенних прав його 

органи мають право видавати акти, які, не потребуючи внесення їх у правове поле 

держав-членів, можуть безпосередньо створювати права та обов’язки для окремих 

осіб (пряма дія вторинного права Співтовариства). У прямій дії полягала істотна 

різниця між повноваженнями Співтовариства та рішеннями, ухваленими в рамках 

третьої опори [22, c. 22-23]. 

Редакція статті К. 1 ДЄС після змін, внесених Амстердамським договором, 

передбачала, що на шляху до забезпечення  громадянам високого рівня безпеки у 

ПСБЮ належить запобігати будь-якій, зокрема організованій злочинності, 



34 

тероризмові, торгівлі людьми та злочинам проти дітей, незаконній торгівлі 

наркотиками та зброєю, корупції, шахрайству, та боротися проти цих явищ через:  

- ближчу співпрацю поліційних, митних та інших компетентних органів 

держав-членів, безпосередньо чи через Європейську поліційну службу (Європол);  

- ближчу співпрацю судових та інших компетентних органів держав-членів, 

зокрема через Європейський підрозділ судової співпраці (Євроюст);  

- зближення, в разі потреби, норм кримінального права держав-членів. 

Як вірно зауважила З.М. Макаруха, відповідно до статті К. 3, таке 

співробітництво здійснювалося у формі вироблення спільних позицій та 

застосування спільних заходів, пропаганди співробітництва та проведення 

переговорів щодо конвенцій. Тобто, рішення, прийняті в межах третьої опори 

носили політичний, а не нормативно-правовий характер (обов’язкові нормативні 

акти мали форму конвенцій), були обов’язковими лише для тих держав, які ці 

рішення ухвалили, а їх невиконання не могло бути оскаржене в судовому порядку 

[22, c. 16]. 

Крім того, Амстердамський договір інтегрував Шенгенські aquis до структури 

ЄС, їх було трансформовано у норми та інструменти в межах третьої опори. 

Оскільки зазначені угоди регулювали в тому числі питання в сфері співробітництва 

поліції та судів у кримінальних справах, то на останню поширювалась 

преюдиціальна юрисдикція Суду ЄС [22, c. 21].  

Насправді, зміни, внесені Амстердамським договором, були дуже 

релевантними для сфери юстиції та внутрішніх справ. Вони були найбільш 

складними, деталізованими та далекоглядними. При цьому сама концепція 

«Юстиція та внутрішні справи» перестала існувати. Однак, погоджуючись зі 

С. Пірсом, ми вважаємо, що саме таке формулювання якнайкраще дає змогу 

зрозуміти витоки та сутність тих заходів, які спрямовані на досягнення спільної 

мети – ефективного функціонування ПСБЮ.  

З прийняттям Лісабонського договору концепція сприйняття та розуміння 

ПСБЮ вийшла на новий рівень. 

Відповідно до Лісабонського договору про функціонування ЄС (далі – ДФЄС) 
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діяльність інституцій ЄС та держав-членів в межах ПСБЮ включає: розвиток 

співпраці судів у цивільних справах, що мають транскордонні наслідки (на підставі 

принципу взаємного визнання судових та позасудових рішень, вручення судових та 

позасудових документів, співробітництво у збиранні доказів, розвиток 

альтернативних методів розв’язання спорів); судова співпраця у кримінальних 

справах (взаємне визнання вироків та інших судових рішень, встановлення правил 

щодо взаємної прийнятності доказів, прав осіб у кримінальному процесі, прав жертв 

кримінального злочину, визначення кримінальних злочинів та санкцій у сфері 

особливо тяжкої злочинності транскордонного змісту); функціонування Євроюсту, 

завданням якого є підтримання й зміцнення координації та співробітництва між 

національними органами слідства та обвинувачення у сфері тяжких злочинів, що 

впливають на дві або більше держави-члена або потребують спільного 

обвинувачення; можливість створення Європейської Прокуратури при Євроюсті (у 

належних випадках, підтримуючи зв'язок з Європолом, відповідальна за 

розслідування злочинів проти фінансових інтересів Союзу, а також за звинувачення 

та притягнення до суду їх виконавців та спільників); поліцейське співробітництво 

(включаючи поліцію, митницю та інші спеціалізовані правоохоронні служби, що 

мають відношення до запобігання, виявлення та розслідування кримінальних 

злочинів). 

Тобто, як вірно зауважила З.М. Макаруха, концепція ПСБЮ перейшла з 

прийняттям Лісабонського договору у єдину (не розділену опорами ЄС) практичну 

площину (з конкретним та комплексним переліком заходів, переходом до 

інструментарію регламентів, директив та рішень) [22, c. 32]. Скасування так званої 

«піларної» структури не лише поклало край прийняттю паралельних законодавчих 

актів в рамках першої та третьої опор, а заклало кардинально новий інтеграційний 

інструмент – принцип взаємного визнання в процесі співробітництва в цивільних та 

кримінальних справах.  

На нашу думку, саме застосування цього принципу зробило можливим дійсне 

функціонування єдиного простору юстиції в межах ПСБЮ. Євросоюз таким чином 

став на шлях побудови унікальної правозастосовчої системи без застосування 
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механізмів повної уніфікації. Законодавче закріплення принципу взаємного 

визнання означає надзвичайно високий рівень взаємної довіри держав-членів та 

стійку впевненість у правильності обраного інтеграційного курсу. 

Разом з тим, не можна оминути увагою висновок З.М. Макарухи щодо того, що 

«прихований» поділ на опори все ж зберігся. Так, Єврокомісія має виключне право 

законодавчої ініціативи у сфері надання притулку, міграції, прикордонного 

контролю та судової співпраці у цивільних справах. Тоді як, у сфері судового 

співробітництва у кримінальних справах та поліцейської співпраці, право 

законодавчої ініціативи мають як Єврокомісія, так і держави-члени ЄС. Це свідчить 

про те, що з інституційної та процедурної точки зору поділ на опори все ж зберігся, 

хоч і у завуальованій формі [22, c. 34]. 

Ми вважаємо, що на прикладі формування та розвитку співпраці у сфері 

юстиції та внутрішніх справ, яка пізніше переросла у ціль збереження та розвитку 

Євросоюзу як простору свободи, безпеки та юстиції, можна зрозуміти дійсну 

сутність та змістовне наповнення тих процесів, які відбуваються сьогодні.  

В ході аналізу викладених процесів останні наштовхують на висновки щодо 

всеохоплюючого характеру інтеграції, яка проявляється не лише в глобальному 

розумінні формування Євросоюзу як інтеграційного об’єднання, а й у кожній 

конкретній сфері співробітництва його держав-членів, зокрема й у сфері юстиції та 

внутрішніх справ.  

Виходячи з викладених процесів, можна дослідити і, в результаті, 

розтлумачити сутність поняття «юстиція» у праві ЄС, а також порівняти зміст цього 

поняття з тим, що притаманне українському праву. 

Аналізуючи викладені положення договорів ЄС, перш за все необхідно 

з’ясувати, що мається на увазі під поняттям «justice», яке вживається у всіх 

вказаних договорах поряд з іншими поняттями. 

З англійської мови слово «justice» може перекладатися як справедливість, 

правосуддя та юстиція. З латинської «justitia» перекладається як справедливість, 

правосуддя. Поняття «справедливість» є надто абстрактним і не дає чіткого 

уявлення про характер і межі діяльності ЄС. Крім того, справедливість є однією з 
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цілей як «правосуддя», так і «юстиції» [22, c. 46].  

У свою чергу «правосуддя» це правозастосовна діяльність суду з розгляду і 

вирішення у встановленому законом процесуальному порядку віднесених до його 

компетенції цивільних, господарських, кримінальних та адміністративних справ з 

метою охорони прав та свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів 

юридичних осіб та інтересів держави [23, c. 697]. 

Під поняттям «юстиція» Ю.С. Шемшученко розуміє: 1) правосуддя; 2) систему 

судових та пов’язаних з їх діяльністю установ. Крім судів, до цієї системи 

включають прокуратуру, органи слідства, адвокатуру, нотаріат тощо. 

Об’єднуючими засадами для них є покликання служити торжеству правосуддя [24, 

c. 499]. 

У ДЄС в редакції 1993 року до питань співробітництва судового характеру 

включено лише співпрацю у сфері цивільних і кримінальних справ. Всі інші 

питання (пов’язані з реалізацією особами свого права на вільне пересування, митна 

співпраця, боротьба з вживанням наркотиків, поліційна співпраця) безпосередньо 

не пов’язані зі здійсненням судочинства. За такого «вузького» підходу до розуміння 

поняття «justice» співпрацю, визначену Розділом VI ДЄС в редакції 1993 року, 

можна розуміти як співпрацю у сфері правосуддя. 

Однак, враховуючи зміни, внесені до ДЄС Амстердамським договором, а 

також визначення нових елементів концепції ПСБЮ у ДФЄС, діяльність цього 

інтеграційного утворення, що позначається словом «justice», виходить далеко за 

межі поняття правосуддя, оскільки крім судової співпраці у цивільних та 

кримінальних справах включає: забезпечення співпраці національних органів 

слідства щодо тяжкої злочинності в рамках Євроюсту; можливість Європейською 

прокуратурою, що може діяти при Євроюсті та у співпраці з Європолом 

розслідувати злочини проти фінансових інтересів Союзу, а також підтримувати 

обвинувачення в суді для притягнення до відповідальності їх виконавців та 

спільників.  

Виходячи з викладеного, а також враховуючи положення Плану дій Україна-

ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки від 18 червня 2007 року (зокрема, Розділу 
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IV), можна підсумувати, що під поняттям «юстиція» у світлі проголошеного 

Україною курсу на євроінтеграцію слід розуміти співпрацю з питань правосуддя 

загалом (як от незалежність судової влади, доступність правосуддя та інші спільні 

цінності), співробітництво у цивільних та кримінальних справах (в тому числі через 

участь у роботі Євроюсту), розвиток інститутів прокуратури та адвокатури, питання 

щодо затримання та ув’язнення.  

Для того, щоб розмежувати питання співпраці у сфері юстиції та внутрішніх 

справ, також необхідно зрозуміти сутність поняття «внутрішні справи» в Україні та 

ЄС. 

Щодо визначення складових сфери внутрішніх справ ЄС, то перш за все 

необхідно звернути увагу на те, що, як зазначено вище, внаслідок змін, внесених 

Амстердамським договором до ДЄС, співробітництво у сфері юстиції та внутрішніх 

справ було замінено концепцією ПСБЮ. 

Оскільки «юстиція» як і була, так і залишилася виділеною окремо від інших 

напрямів співробітництва, а сфера внутрішніх справ до прийняття Амстердамського 

договору включала питання щодо вільного руху осіб та боротьби із вживанням 

наркотиків та зловживаннями у міжнародній сфері (в тій мірі, в якій це не підпадало 

під співробітництво у сфері цивільних та кримінального права, тобто не 

відносилося до сфери правосуддя), то можна зробити висновок, що сфера 

внутрішніх справ завжди включала в себе співробітництво в межах складових 

«свободи» та «безпеки». З кожним етапом внесення змін до договорів, якими 

регулюється діяльність ЄС, складові «свободи» та «безпеки» включали все більше 

напрямів співробітництва і питання, які були віднесені до третьої опори 

«перетікали» до першої. Відтак, і сфера внутрішніх справ, яка включала в себе 

співпрацю у межах цих двох складових постійно розвивалася та 

комунітаризувалася. 

У червні 2007 року було погоджено План дій Україна – ЄС у сфері юстиції, 

свободи та безпеки (далі – План дій 2007 року), в якому вперше було чітко 

визначено ряд погоджених завдань і напрямів співробітництва у сфері ПСБЮ.  

Так, свобода включала: вдосконалення управління міграцією, включаючи 
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притулок і боротьбу з нелегальною міграцією; сприяння людським контактам та 

подорожам при посиленні співпраці у сфері управління кордонами і безпеки 

документів.  

Безпека: протидія тероризму і організованій злочинності, в тому числі шляхом 

зміцнення правоохоронного співробітництва, зокрема у напрямі боротьби з 

проявами торгівлі людьми, незаконного ввозу мігрантів, незаконного переміщення 

наркотиків та інших заборонених товарів, корупції, підробки документів, 

відмивання грошей та іншими видами протиправної діяльності.  

Одним із додаткових способів зрозуміти та відмежувати поняття «юстиція» та 

«внутрішні справи» є аналіз складу та функцій Ради юстиції та внутрішніх справ, 

яка є однією із «конфігурацій» Ради ЄС. Вона об'єднує міністрів юстиції і міністрів 

внутрішніх справ держав-членів, зустрічі якої проводяться кожних три місяці. 

Міністри юстиції займаються питаннями судового співробітництва у сфері 

цивільного та кримінального права, а також щодо забезпечення основних прав 

людини, в той час як міністри внутрішніх справ, серед іншого, займаються 

питаннями міграції, управління кордонами та поліцейського співробітництва. 

Проте, не всі держави-члени ЄС мають однаковий поділ завдань між міністрами, що 

можна пояснити деякими відмінностями щодо розподілу повноважень державних 

органів держав-членів ЄС у сфері юстиції та внутрішніх справ.  

Крім того, інформація про результати діяльності Ради ЄС оприлюднюється 

окремо щодо питань сфери юстиції та окремо стосовно питань внутрішніх справ. 

Ще одним способом зрозуміти відмежування понять «юстиція» та «внутрішні 

справи» в межах ЄС це аналіз виокремлених Європейською комісією систем 

агентств та мереж, які є складовими сфери внутрішніх справ. Це, наприклад, такі 

агентства, як Європейське агентство з питань правоохоронної підготовки, 

Європейське бюро підтримки міграційних процесів, Європейський моніторинговий 

центр з наркотиків та наркотичної залежності, Європол, Європейське агентство з 

охорони зовнішніх кордонів країн-членів Європейського Союзу, а також такі 

мережі, як Європейський міграційний форум, Громадський форум щодо наркотиків 

та Мережа поінформованості про радикалізм [25].  
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Так, можемо побачити належність перелічених агентств та мереж саме до 

систем правоохоронної діяльності та міграції. 

Що стосується України, то у вітчизняних юридичних словниках не міститься 

визначення поняття «внутрішні справи». Сутність діяльності в цій сфері може бути 

розкрита через завдання, які виконують органи внутрішніх справ. Такими 

завданнями є: 1) охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, 

протидія злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку, а також надання 

поліцейських послуг; 2) захист державного кордону та охорона суверенних прав 

України в її виключній (морській) економічній зоні; 3) цивільний захист, захист 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

ліквідація надзвичайних ситуацій, рятувальна справа, діяльності аварійно-

рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності; 4) міграція, у тому 

числі протидія нелегальній міграції, питання громадянства, реєстрації фізичних 

осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів [26]. 

Таким чином, вважаємо, що 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. 

При цьому ми відмежували поняття «юстиція» та «внутрішні справи», оскільки 

дане дослідження спрямоване саме на аналіз співпраці України та ЄС у сфері 

юстиції. Тож, досліджуючи ті напрями сфери юстиції, які пов’язані, наприклад із 

співробітництвом у кримінальних справах, яке є дотичним із правоохоронною 

діяльністю, ми будемо зупинятися на тих його складових, які відносяться не до 

сфери внутрішніх справ, а до сфери юстиції.  

 

1.2. Основні етапи та передумови становлення правового співробітництва 

між Україною та Європейським Союзом у сфері юстиції 

 

Від часу заснування першого Європейського співтовариства вугілля і сталі 

1952 року ЄС поступово перетворився на один із найпотужніших фінансово-
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економічних і політичних центрів світу [27].  

Для України європейська інтеграція постала не лише об’єктивною 

необхідністю, яка зумовлена її особливим геополітичним становищем. Це, 

насамперед, шлях до модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, 

залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, створення нових робочих 

місць, підвищення конкурентної спроможності вітчизняного виробника, вихід на 

європейський та світовий ринки [28]. 

Становлення співробітництва між Україною та ЄС пройшло значний проміжок 

часу. Триває цей процес і зараз, а тому дослідження основних етапів нормативного 

закріплення співпраці України з ЄС не втрачає своєї актуальності.  

Головною метою здійснення періодизації ґенези правових засад європейської 

інтеграції є не лише формальна констатація прийняття тих чи інших нормативних 

актів у цій сфері, не тільки їхнє вивчення за допомогою формально-логічних 

прийомів дослідження, але й розкриття їхнього значення для процесу європейської 

інтеграції України [10, c. 76-77].  

Відлік початку становлення відносин з ЄС, як вірно зазначає Я.М. Костюченко, 

можна вести з моменту підписання 18 грудня 1989 року Угоди між Союзом 

Радянських Соціалістичних Республік і Європейським економічним 

співтовариством та Євроатомом про торгівлю і комерційне та економічне 

співробітництво [2, c. 22]. Головною передумовою виникнення відносин СРСР та 

ЄС стали питання торгового та комерційного характеру. Такий початок розвитку 

відносин з ЄС підтверджує, що економічні питання, як правило, завжди 

започатковують та обумовлюють інтеграційні процеси.  

Вже у Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року 

було проголошено, що Українська РСР безпосередньо бере участь у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах. У постанові Верховної 

Ради УРСР «Про реалізацію Декларації про державний суверенітет України в сфері 

зовнішніх зносин» від 25 грудня 1990 року Раді Міністрів було доручено 

спрямувати зусилля на забезпечення безпосередньої участі Української РСР у 

загальноєвропейському процесі та європейських структурах. 
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Подальшим кроком на шляху налагодження партнерства стала проголошена 2 

грудня 1991 року Спільна Декларація ЄС щодо України. У цій декларації 

Європейські Спільноти визнали незалежність та суверенітет України. Тоді вперше 

пролунав заклик ЄС до України підтримувати з державами-членами Європейських 

Спільнот відкритий і конструктивний діалог, спрямований на забезпечення 

виконання всіх колишніх зобов’язань СРСР [29].  

Новий 1992 рік почався з підписання 11 лютого Протоколу згоди між ЄС і 

новими незалежними державами про реалізацію програм технічної допомоги, який 

регламентував відносини України з ЄС за основними галузями співробітництва. 

Переговори з цього питання проходили досить успішно і вже 14 вересня 1992 року 

відбулася зустріч Президента України Л. Кравчука з Президентом Комісії 

Європейських Співтовариств Ж. Делором. Це була перша зустріч Україна-ЄС на 

найвищому рівні [30]. 

Позиція України щодо ЄС на законодавчому рівні вперше була сформульована 

у постанові Верховної Ради України «Про основні напрямки зовнішньої політики 

України» від 2 липня 1993 року (втратила чинність лише у квітні 2014 року). Серед 

іншого, у ній визначено, що розбудова стосунків із західноєвропейськими 

державами створить умови для відновлення давніх політичних, економічних, 

культурних, духовних зв’язків України з європейською цивілізацією, прискорення 

демократизації, проведення ринкових реформ та оздоровлення національної 

економіки. Водночас, таке співробітництво стане підґрунтям для розширення участі 

України в європейських структурах та майбутнього інтегрування її господарства до 

загальноєвропейського і світового економічного простору. 

Отже, з моменту започаткування у 1989 році відносин України та ЄС, ще як 

частини СРСР, можна вести відлік першого етапу нормативного закріплення нашої 

співпраці, який вважаємо початковим. На даному етапі співробітництво з ЄС лише 

почало формуватися і на практиці обмежувалося лише деякими напрямами 

співробітництва в сфері економіки. 

Як і властиво інтеграційним процесам загалом, на першому етапі рушійною 

передумовою були внутрішні фактори економічного характеру, оскільки перша 



43 

угода стосувалася скасування кількісних обмежень на імпорт товарів з СРСР. 

Однак, після здобуття Україною незалежності передумовами розвитку співпраці 

можна вважати не лише питання економічного характеру, а й прагнення більш 

широкої співпраці у різних галузях (політика, культура) та розбудови стосунків із 

західноєвропейськими державами для відновлення давніх зв’язків з європейською 

цивілізацією. Тобто, можна стверджувати, що вже на першому (початковому) етапі 

нормативного закріплення співробітництва України та ЄС почало формуватися 

бачення європейської ідентичності. 

Другий етап нормативного закріплення співробітництва з ЄС позначається 

підписанням першого базового документа, який став свідченням серйозних намірів 

України широко співпрацювати з ЄС – це Угода про партнерство і співробітництво 

між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, яка 

була підписана у Люксембурзі 14 червня 1994 року та набрала чинності 1 березня 

1998 року (далі – УПС). Для того, щоб зазначена угода набрала чинності, її мала 

ратифікувати Верховна Рада України та парламенти всіх держав-членів ЄС. 

Українським парламентом вона була ратифікована 10 листопада 1994 року, однак 

процес її ратифікації державами-членами затягнувся більш, ніж на три роки. 

Рішенням Ради і Комісії Євросоюзу № 98/149/ЕС від 26 січня 1998 року УПС було 

підтверджено від імені Європейських Співтовариств, в лютому 1998 року її 

останнім ратифікував парламент Португалії і 1 березня 1998 року вона набрала 

чинності.  

Разом з тим, деякі положення УПС набрали чинності ще у 1996 році. Це 

стосується укладення тимчасової угоди, що передбачено статтею 109 УПС. Така 

тимчасова угода з питань, пов’язаних з торгівлею, була укладена 1 червня 1995 року 

і діяла до набрання чинності УПС, а тому деякі положення останньої (статті 2, 10-

23, 48-50, 89, 93-100, 102, 105-108), що стосуються торгівлі, було введено в дію 

вказаною угодою. Ця угода охоплювала лише ті питання, що віднесено до 

виключної компетенції Співтовариства і які не потребують тривалої процедури 

ратифікації всіма країнами-членами. Таким чином, дата 1 лютого 1996 року 

позначає дату набрання чинності тими статтями УПС, які передбачають 
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запровадження перехідного періоду в окремих секторах торгівлі [31, c. 30].  

УПС закріплено міцну правову основу для розвитку всіх форм 

співробітництва, зокрема підтримка зусиль України по зміцненню демократії. 

Статтею 51 УПС визначено, що важливою умовою для зміцнення економічних 

зв’язків між Україною та Співтовариством є зближення існуючого і майбутнього 

законодавства України із законодавством Співтовариства. Україна вживатиме 

заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у 

відповідність до законодавства Співтовариства. Зокрема, приблизна адекватність 

законів матиме місце в таких галузях: закони про митницю, компанії, банківську 

справу, бухгалтерський облік компаній і податки, щодо інтелектуальної власності, 

охорони праці, фінансових послуг, правил конкуренції, державних закупок, 

охорони здоров'я та життя людей, тварин і рослин, навколишнього середовища, 

захисту прав споживачів, непрямого оподаткування, технічних правил і стандартів, 

закони та інструкції стосовно ядерної енергії, транспорту. 

Як вірно зауважує В.І. Муравйов, «головною метою УПС було поступове 

наближення України до Європейських співтовариств і сусідніх регіонів та її 

інтегрування до світової торговельної системи. УПС мала підготувати Україну до 

вступу в СОТ» [32, c. 489]. 

Також Я.М. Костюченко цілком обґрунтовано зазначає, що однією з рис, які 

відрізняють УПС та аналогічну угоду з Росією від інших угод про партнерство і 

співробітництво, є сприяння у створенні зони вільної торгівлі. Такий формат угод 

став компромісним, оскільки пішов значно далі, ніж стандартні угоди про торгівлю 

та співробітництво, проте не наближався до європейських угод про асоціацію, що 

були підписані у 1991-1992 роках з країнами Центральної та Східної Європи [10, 

c. 86].  

Після прийняття УПС двосторонні відносини з ЄС активно розвивалися: у 

липні 1995 року створено представництво України при Європейських 

Співтовариствах; у червні 1996 року ЄС визнав за Україною статус країни з 

перехідною економікою; 15 липня 1997 року підписано Угоду між Європейським 

Співтовариством вугілля і сталі та Урядом України про торгівлю сталеливарними 
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виробами; 8-9 червня 1998 року відбулося перше засідання Ради з питань 

співробітництва між Україною та ЄС (створена згідно УПС), Україна офіційно 

заявила про прагнення асоціації. 

Невдовзі після цього (11 червні 1998 року) Президент України затвердив 

Стратегію інтеграції України до Європейського Союзу, яка визначила основні 

напрями співробітництва України з ЄС. Першим з таких напрямів є адаптація 

законодавства України до законодавства ЄС. Адаптація передбачала реформування 

української правової системи та поступове приведення її у відповідність з 

європейськими стандартами і охоплювала, зокрема, і галузь юстиції. Важливим 

чинником реформування правової системи вважали необхідність участі у 

конвенціях Ради Європи, які встановлюють спільні для цієї організації та ЄС 

стандарти. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 року № 1496 

затверджено Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС. У 

ній закріплено перелік актів, які належать до законодавства ЄС, а також етапи, 

механізм та особливості організаційного забезпечення адаптації.  

У вересні 2000 року Президент України схвалив Програму інтеграції України 

до Європейського Союзу (далі – Програма). В світлі обраної теми дослідження 

важливо зробити акцент на тих положеннях Програми, якими визначалися основні 

пріоритети інтеграційного процесу в галузі юстиції, зокрема, судочинства (Розділ 3 

Програми). Так, визначені у ній пріоритети стосувалися прийняття підготовленого з 

урахуванням досвіду держав – членів ЄС проекту Закону України про судовий 

устрій; розробки проектів Законів України про фінансування судів, про оплату 

праці та соціально-побутове забезпечення суддів і працівників апарату судів; 

проведення консультації з Європейською Комісією (її органами) щодо відповідності 

проекту нової судової системи України, а також проектів окремих нормативно-

правових актів стандартам та вимогам ЄС; вирішення питання щодо запровадження 

в Україні системи органів адміністративної юстиції, в тому числі адміністративних 

судів; забезпечення подальшого реформування пенітенціарної системи України 

(малося на увазі удосконалення законодавства у цій сфері, створення 
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демілітаризованої організаційної структури, виконання попереднього ув’язнення 

лише пенітенціарною системою, поліпшення матеріально-побутових умов 

утримання, харчування та медичного обслуговування, проведення соціально-

психологічної роботи із засудженими, забезпечення їх працею). 

Вказана Програма була першим офіційним документом, в якому чітко 

визначалися пріоритетні напрями європейської інтеграції у сфері юстиції. Деякі 

нормативні документи, прийняті на її виконання, діють і зараз – Кримінальний 

процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року, Цивільний та цивільний 

процесуальний кодекси, Кримінально-виконавчий кодекс України, Кодекс 

суддівської етики.  

Таким чином, другий етап нормативного закріплення співпраці України та ЄС, 

який розпочався з моменту підписання УПС, можна назвати базовим. Саме в УПС 

вперше було закріплено умови зближення існуючого і майбутнього законодавства 

України із законодавством Співтовариства в багатьох сферах і не лише тих, що 

пов’язані з торгівлею (щодо інтелектуальної власності, охорони здоров'я та життя 

людей, тварин і рослин, навколишнього середовища, стосовно ядерної енергії, 

транспорту). На цьому етапі вперше було прийнято ряд внутрішніх програмних 

нормативно-правових актів, якими передбачалася пріоритетність співробітництва з 

ЄС у сфері юстиції, зокрема, щодо реформування судової системи, засад співпраці у 

цивільних та кримінальних справах, набуття членства України в Гаазькій 

конференції з міжнародного приватного права, приєднання до та імплементація 

відповідних конвенцій. 

Основними передумовами такого розвитку подій на другому етапі вважаємо 

все ще економічні чинники, такі як підготовка до вступу в Світову організацію 

торгівлі. Однак, важливо зауважити, що результати, досягнуті на цьому етапі, були 

зумовлені, окрім економічних мотивів, значною мірою прагненнями до приведення 

українського законодавства до європейських стандартів. Тож, передумовами 

базового етапу становлення відносин України та ЄС вже були значною мірою 

фактори чітких інтеграційних прагнень, що виражалися у заявах про асоціацію, про 

розвиток відносин з організацією, яка має вагоме політичне значення на 
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міжнародній арені, у прагненнях до політичної стабільності в межах обраного 

курсу, бажанні відійти від ідей комунізму та орієнтація на спільні європейські 

цінності. 

Наступний, третій етап нормативного закріплення правового співробітництва 

України та ЄС розпочався після прийняття першого спільного окремого документа, 

яким визначалися засади та основні напрями співпраці саме у сфері юстиції – Плану 

дій Європейського Союзу в галузі юстиції та внутрішніх справ від 12 грудня 

2001 року (далі – План дій 2001 року).  

Цим документом визначено напрями співробітництва у таких сферах: міграція 

та притулок, прикордонне співробітництво та візова політика, організована 

злочинність, тероризм, співробітництво в сфері судочинства, в правоохоронній 

сфері, посилення ролі судової влади, верховенства закону та покращення 

управління. 

Що стосується сфери судочинства, то пріоритетними напрямам співпраці 

визначено: ратифікацію та застосування в повному обсязі міжнародних 

інструментів, які мають першочергове значення для розширеного співробітництва в 

галузі судочинства, зокрема, Європейської конвенції про взаємну допомогу в 

кримінальних справах 1959 року та Додатковий протокол 1978 року, Європейської 

конвенції про екстрадицію 1957 року, Додаткові протоколи 1975 та 1978 років; 

створення мережі контактів для швидкого обміну інформацією про взаємну правову 

допомогу та співробітництво в сфері судочинства; забезпечення захисту фізичних 

осіб, наприклад, за схемою захисту свідків, сприяння збору доказів.  

З 2002 року ЄС велися дискусії щодо майбутньої політики відносин із своїми 

сусідами. У червні 2003 року Радою міністрів ЄС схвалено Комунікацію 

Європейської Комісії «Розширена Європа – сусідні країни: нова структура відносин 

із східними та південними сусідами», що передбачала визначення на 

середньострокову перспективу нових рамок відносин. 

У червні 2004 року Радою міністрів ЄС схвалено Європейську політику 

сусідства, яка розглядалася окремо від подальшого розширення ЄС та базувалася на 

трьох принципах – диференціації, доданої вартості, спільності у розробленні і 



48 

впровадженні. Основним її інструментом були плани дій, що укладалися з кожною 

країною – сусідом [33]. 

Одночасно із закінченням терміну дії Спільної стратегії у лютому 2005 року 

Кабінетом Міністрів України і Радою з питань співробітництва між Україною і 

Європейським Союзом було схвалено План дій «Україна – Європейський Союз» 

Європейська політика сусідства, оскільки після розширення, що відбулось у травні 

2004 року, Україна та ЄС отримали спільний кордон.  

У Плані дій «Україна – Європейський Союз» Європейська політика сусідства 

приділялася значна увага забезпеченню реалізації Україною нещодавніх змін до 

Цивільного, Кримінального кодексів та Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, а також відповідних процесуальних кодексів на основі 

європейських стандартів, продовженню реформування системи прокуратури, 

завершенню реформи судової системи з метою забезпечення незалежності, 

неупередженості та ефективності судової влади, ефективного виконання рішень 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), посиленню навчання суддів, 

прокурорів та інших посадових осіб задіяних у сфері судочинства, державного 

управління, міліції та виправних закладів, зокрема, щодо захисту прав людини за 

підтримки Спільної програми Європейської комісії та Ради Європи (Розділ 

«Демократія, верховенство права, права людини та основні свободи»). 

Таким чином, можна побачити, що на третьому етапі відбувся значний прогрес 

у нормативному закріпленні співробітництва у сфері юстиції завдяки прийняттю 

Плану дій 2001 року. Даний етап можна назвати «формуючим» щодо сфери юстиції, 

оскільки саме в Плані дій 2001 року дана сфера була вперше виділена серед інших, 

що свідчить про її важливість та пріоритетність. Формування співробітництва у 

сфері юстиції відбулося за рахунок розширення співпраці на питання надання 

правової допомоги, екстрадиції, збору доказів, визначення конкретних конвенцій, 

до яких Україна повинна була приєднатися, розвитку співпраці на основі принципів 

законності, доступу до правосуддя, незалежності судової влади та ефективної 

системи управління, на яких базується мета ЄС – забезпечення функціонування 

ПСБЮ.  
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Тобто, на третьому етапі Україна стала частиною «зовнішнього виміру 

юстиції» ЄС.  

З викладеного можна визначити ряд нових передумов, які сприяли розвитку 

третього етапу. Так, цьому передували не лише внутрішні фактори, які були 

ключовими на попередніх етапах, а й ряд зовнішніх, таких як: розширення 

зовнішніх кордонів ЄС та необхідність співробітництва з країнами-сусідами, 

забезпечення створення ПСБЮ, підвищення рівня захисту прав людини, 

проведення більш інтенсивної інтеграційної політики. 

Четвертий етап розвитку нормативного закріплення правової співпраці України 

та ЄС характеризується значним уточненням та поглибленням співробітництва з 

питань юстиції. Він позначається прийняттям 18 червня 2007 року Плану дій 

Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки.  

Саме в цьому документі, чітко розмежовано від сфер свободи та безпеки ті 

напрями, які відносяться до сфери юстиції: судочинство, правове співробітництво 

(у кримінальних та цивільних справах), затримання та ув'язнення.  

Новелою Плану дій 2007 року є те, що лише в цьому документі в окремий 

розділ виділено співробітництво у сфері затримання та ув’язнення, в якому 

закріплено основні напрями співпраці, зокрема, з питань виконання рекомендацій 

Європейського Комітету щодо запобігання тортурам, забезпечення повного 

дотримання стандартів ювенального правосуддя згідно з відповідними 

європейськими стандартами, реформування пенітенціарної системи відповідно до 

Європейських пенітенціарних правил. 

Поряд з іншим, необхідно зазначити, що відносини України з ЄС регулювалися 

також секторальними (галузевими) угодами. Так, у сфері юстиції, свободи та 

безпеки у червні 2005 року було укладено Угоду про процедури безпеки, які 

стосуються обміну інформацією з обмеженим доступом (набрала чинності у 2007 

році); у 2007 році – угоди між Україною і Європейським Співтовариством про 

спрощення оформлення віз та про реадмісію осіб (набрали чинності у 2008 році).  

У березні 2007 року було розпочато переговори щодо укладення нової угоди на 

заміну УПС. Так, у 2009 році був прийнятий Порядок денний асоціації Україна - ЄС 
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для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію. Він чітко визначав 

ті пріоритети, які вимагають негайних дій до набуття чинності Угоди про асоціацію. 

Загальною метою цього Порядку денного визначено досягнення політичної 

асоціації та більшої економічної інтеграції України з ЄС.  

До пріоритетних дій для досягнення політичної асоціації віднесено 

співробітництво у сфері демократії, верховенства права, дотримання прав людини і 

основних свобод, зокрема через: просування процесу всеохоплюючої 

конституційної реформи; продовження реформування судоустрою та судової 

системи; ефективну імплементацію та запровадження європейських стандартів у 

цивільному, кримінальному й адміністративному кодексах та їх відповідних 

процесуальних кодексах; покращення обізнаності з прав людини серед суддів, 

прокурорів та в інших правоохоронних органах, подальшу підтримку 

Міжнародного кримінального суду та створення консультаційного механізму щодо 

його діяльності і функціонування; ефективну імплементацію заходів, необхідних 

для набуття чинності в Україні Римського Статуту. 

Даний (четвертий) етап можна назвати найбільш комплексним, оскільки ті 

напрями співпраці у сфері юстиції, які були закладені після прийняття Плану дій 

2007 року і до підписання Угоди про асоціацію дуже довго не втрачали своєї 

актуальності. Це стосується ратифікації Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду, участі у роботі Євроюсту, реформування пенітенціарної 

системи, посилення співробітництва у цивільних та кримінальних справах. 

Співробітництво у сфері юстиції, започатковане на четвертому етапі, є найбільш 

чітким, відмежованим від сфер свободи та безпеки, що свідчить про стабільність та 

чітку регламентованість пріоритетних напрямів співпраці. 

Основними передумовами розвитку співробітництва на четвертому етапі, окрім 

вже загаданих, які не втрачали свого значення, ми вважаємо також спільні виклики 

у боротьбі зі злочинністю, тероризмом та іншими видами незаконної діяльності 

транскордонного характеру, а також необхідність пошуку балансу між безпекою, з 

одного боку, і юстицією та свободою, з іншого. Такі виклики зумовили прагнення 

до політичної асоціації та більш поглибленого співробітництва.  
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Ці ж передумови зумовили й наступний етап в історії співробітництва України 

та ЄС. Однак, вже на наступному етапі ми можемо побачити баланс економічних та 

євроінтеграційних передумов розвитку співпраці з ЄС.  

Сучасний етап в історії співробітництва України з Європейським Союзом 

почався з прийняттям Угоди про асоціацію. Її підписання здійснювалося у два етапи 

21 березня 2014 року (політична частина) та 27 червня 2014 року (економічна 

частина, Розділи III-VI), була ратифікована Верховною Радою України та 

Європейським парламентом 16 вересня 2014 року. Українська Сторона передала 

депозитарію ратифікаційні грамоти і завершила таким чином всі 

внутрішньодержавні процедури. 

Угода про асоціацію передбачає політичний діалог та реформи, політичну 

асоціацію, співробітництво та конвергенцію у сфері зовнішньої та безпекової 

політики, у галузі юстиції, свободи та безпеки, з питань торгівлі, економічного, 

галузевого та фінансового співробітництва, співпрацю щодо боротьби з 

шахрайством. 

Відповідно до статті 486 вказаної Угоди, вона набирає чинності в перший день 

другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання до Генерального 

секретаріату Ради ЄС останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа 

про затвердження. 

Тимчасове застосування Розділу IV «Торгівля та пов’язані з торгівлею 

питання», який містить положення про створення поглибленої та всеохоплюючої 

зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, розпочалося 1 січня 2016 року. 

Незважаючи на тимчасове застосування Угоди про асоціацію, цей документ з 

моменту його підписання став для України стимулом та стрижнем комплексної 

програми масштабних внутрішніх реформ у всіх сферах політичного, економічного 

та соціального життя нашої держави. Підтвердженням цього стало затвердження 

Урядом України 17 вересня 2014 року плану заходів з імплементації Угоди про 

асоціацію на 2014-2017 роки та плану заходів з імплементації розділу IV «Торгівля і 

питання, пов’язані з торгівлею» на 2016-2019 роки. Реалізація цих планів 

забезпечила виконання взятих на себе зобов’язань щодо забезпечення верховенства 
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права, дотримання прав людини, подолання корупції, реформування судової і 

правоохоронної системи, управління державними фінансами, а також ефективну 

підготовку Української Сторони до роботи в умовах вільної торгівлі з Євросоюзом.  

В повному обсязі Угода про асоціацію відповідно до частини другої статті 486 

набрала чинності 1 вересня 2017 року (після завершення процедур її ратифікації 

Нідерландами), а тому з цього часу почали застосовуватися всі положення Угоди, 

зокрема й приписи статей 8 та 24. Важливо зауважити, що з набранням чинності 

Угоди про асоціацію повністю втратила чинність УПС, яка була основою 

двосторонньої співпраці з 1 березня 1998 року.  

Ратифікувавши Угоду про асоціацію, Україна отримала інструмент для своїх 

перетворень, тож, з метою досягнення визначених у ній завдань, Президент України 

у січні 2015 року схвалив Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». 

Першочерговим завданням у цій Стратегії визнано реформування десяти сфер 

суспільного життя, серед яких і проведення судової реформи. Крім того, 20 травня 

2015 року Президент України схвалив Стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки (далі – Стратегія 

2015-2020 року).  

Говорячи про значення Угоди про асоціацію в питаннях співробітництва 

України та ЄС у сфері юстиції, ми не можемо сказати, що в ній передбачено нові 

напрями співпраці у порівнянні з Планом дій 2007 року. Основне значення цієї 

Угоди полягає у поглибленні існуючої співпраці завдяки політичній асоціації, яка, 

зокрема, спрямована на правові та інституційні реформи. Також основною рисою 

Угоди про асоціацію можна визначити чіткі акценти на окремих принципах та 

напрямках співпраці, завдяки чому можемо говорити про їх пріоритетність серед 

інших. Мова йде про забезпечення того, щоб внутрішня політика ґрунтувалася на 

спільних принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість демократичних 

інституцій, верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод. 

Також виокремлено пріоритетність зміцнення миру та міжнародного правосуддя 

шляхом ратифікації та імплементації Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду, зміцнення судової влади, підвищення її ефективності, 
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гарантування її незалежності та неупередженості та боротьбу з корупцією, більш 

тісне співробітництво з Євроюстом, посилення співпраці у цивільних та 

кримінальних справах. 

Отже, з моменту набрання чинності Угодою про асоціацію розпочався п’ятий 

етап нормативного закріплення співпраці України та ЄС. З цього часу відбулося 

посилення співпраці, комплексно започаткованої на четвертому етапі. Ті 

передумови, які визначили сучасний етап співпраці України та ЄС продовжують 

відігравати значну роль у подальшому співробітництві у сфері юстиції. Так, значну 

роль відіграє політична асоціація, яка відображається у активній підтримці ЄС 

реформ сектору юстиції в Україні у ключових напрямах. Саме європейські 

прагнення України, визнання спільних цінностей, на яких побудований ЄС та міцна 

суспільна підтримка в Україні європейського вибору є наразі основними 

передумовами розвитку співпраці України та ЄС загалом та у сфері юстиції 

зокрема.  

На сучасному (п’ятому) етапі співробітництва Україна почала чітко 

формулювати свої євроінтеграційні прагнення на законодавчому рівні. Це 

відображається у внесених у лютому 2019 року змінах до Конституції України щодо 

незворотності реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного 

членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного 

договору, у прийнятті в квітні 2019 року Указу Президента України «Питання 

європейської та євроатлантичної інтеграції», яким передбачено, зокрема, 

опрацювання зі стороною ЄС до грудня 2019 року питання щодо співробітництва у 

сфері юстиції. 

Запропонований нами поділ на п’ять етапів розвитку правового 

співробітництва між Україною та ЄС зумовлений прагненням якнайглибше 

зрозуміти історію становлення співробітництва саме у сфері юстиції. Такий поділ є 

наслідком дослідження в першу чергу розвитку нормативного закріплення 

співробітництва. Такий підхід вважаємо найкращим в даному дослідженні, оскільки 

саме поняття «юстиція» неможливе без дослідження її основ – нормативно-правової 

бази. 
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Водночас, важливо зауважити, що сучасний етап характеризується стрімким 

розвитком законодавства, а тому існуючі нормативні документи щодо подальшого 

розвитку співпраці у сфері юстиції повинні бути оновлені. Якраз над таким 

документом наразі працює Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної 

інтеграції. Мова йде про новий документ – Порядок денний у сфері юстиції, 

свободи та безпеки, який повинен якісно оновити пріоритети та напрями подальшої 

співпраці в сфері юстиції з огляду на вже досягнуті результати та новий етап 

розвитку відносин. 

 

1.3. Спільні європейські цінності та спеціальні принципи співпраці у сфері 

юстиції 

 

Європа, на сьогодні, постає не стільки географічним поняттям, скільки 

ціннісним, оскільки європейські цінності складають основні підвалини ліберально-

демократичних інститутів західноєвропейського простору, кордони якого не 

обмежуються географічними ознаками приналежності країн до європейської 

частини світу [34]. 

Згідно статті 2 ДЄС, Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, 

свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, 

включаючи права осіб, що належать до меншин. На держави, які стають членами 

Спільноти, покладається обов’язок їх не порушувати, тож держави-члени 

погодилися підтримувати певні цінності у своїй поведінці і піддати себе досить 

серйозним юридичним наслідкам у випадку порушення цього обов'язку [35] 

(відповідні процедури передбачає стаття 7 ДЄС). 

Базові ціннісні основи ЄС знайшли своє відображення також у документі 

«Хартія основних прав Європейського Союзу». У Хартії права і свободи громадян 

ЄС постали як цінності всіх країн-членів Євросоюзу, на яких ґрунтується діяльність 

інститутів ЄС, про що зазначено у її преамбулі [36, с. 150]. 

О.Є. Сакало, досліджуючи цінності ЄС, що викладені у вказаній Хартії, провів 

їх загальну систематизацію, визначивши базові з них, до яких належать: гідність, 
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свобода, рівність, солідарність, громадянство та правосуддя. Останнє розкривається 

через закріплення гарантій прав особистості переважно в рамках кримінального 

процесу: право на ефективний правовий захист та доступ до неупередженого суду, 

презумпція невинуватості та право на захист, забезпечення принципів законності та 

відповідності покарання вчиненому злочину [34]. 

З викладеного вбачається, що ті цінності, які стосуються сфери юстиції 

розкриваються в праві ЄС через певні гарантії в процесі здійснення правосуддя. 

Оскільки дане дослідження присвячене саме питанням юстиції, то й спільні цінності 

ми будемо визначати через призму стандартів функціонування системи правосуддя.  

Таким чином, в контексті даного дослідження вважаємо, що спільні цінності у 

сфері юстиції можна ототожнювати з цінностями стосовно сфери правосуддя. 

Ми переконані, що дослідження спільних європейських цінностей необхідне 

для розуміння «духу» співпраці України та ЄС, зокрема в сфері юстиції. Поряд з 

цим, на нашу думку, цілісне бачення того, яке значення та ефект мають вказані 

цінності допоможе зрозуміти міру їх реального втілення. 

У ДЄС зазначено, що ЄС прагне зміцнювати й підтримувати демократію, 

верховенство права, права людини та принципи міжнародного права, 

встановлювати партнерство з третіми країнами та міжнародними організаціями, що 

поділяють зазначені принципи (стаття 21). 

Відданість духовним та моральним цінностям, які є спільним надбанням 

народів Європи і справжнім джерелом верховенства права проголошено і в Статуті 

Ради Європи (преамбула). Поряд з іншим, відданість спільним цінностям, на яких 

побудований ЄС (демократія, повага до прав людини і основоположних свобод та 

верховенство права) є ключовим елементом Угоди про асоціацію (преамбула). 

Взаємозв’язок цінностей прослідковується в ключових міжнародних документах та 

в угодах, які укладаються ЄС з третіми країнами. Тобто, як вірно зауважив 

М. Нізен, ЄС являється зовнішнім промоутером своїх внутрішніх цінностей [37].  

Відзначаючи важливість, яку надає Україна своїй європейській ідентичності, 

досліджуються ті цінності, які є обов’язковими умовами та, водночас, цілями нашої 

співпраці у сфері юстиції. Враховуючи те, що це питання є досить широким, 
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доцільно зосередитися на його ключових елементах, які виявляються у сфері 

юстиції. 

З огляду на положення Угоди про асоціацію та з урахуванням Планів дій 2001, 

2007 років ми вважаємо, що основними спільними цінностями співробітництва 

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.  

Порівнюючи систему цінностей в межах ЄС у сфері юстиції та ті цінності, які 

ми вважаємо спільними і для України, і для Євросоюзу, ми дійшли такого висновку. 

Спільні цінності в ЄС у сфері юстиції визначаються через ефективність системи 

правосуддя з особливим акцентом на системі кримінальної юстиції. При цьому 

верховенство права віднесено (стаття 2 ДЄС) до переліку тих цінностей, на яких 

засновано Союз, тобто безвідносно до конкретної сфери.  

З цього можемо зробити висновок, що верховенству права відведено перше 

місце з-поміж інших цінностей (принципів) як в праві ЄС, так і в співпраці України 

та ЄС, зокрема у сфері юстиції. При цьому інші спільні для України та ЄС цінності 

в сфері юстиції стосуються забезпечення належного функціонування правосуддя в 

цілому, без акценту на кримінальній юстиції. 

Верховенство права в ЄС означає, що всі дії базуються на договорах, які 

укладаються добровільно та демократично за погодженням держав-членів. Право і 

справедливість підтримуються незалежною судовою владою, а держави-члени 

віддають юрисдикцію щодо ухвалення остаточних судових рішень Суду ЄС [38]. 

Елементи верховенства права визначаються більшою мірою практикою Суду ЄС. 

Щодо нормативного закріплення, то Laurent Pech вважає, що визначення ЄС 

принципу верховенства права випливає з положень частини першої статті 6 ДЄС 

[39, c. 3], в якій закріплено, що Союз визнає права, свободи і принципи, викладені в 

Хартії Європейського Союзу про основні права від 7 грудня 2000 року. Однак, 

більш чітко цей принцип закріплений у преамбулі вказаного Договору та його 

статтях 2, 21. 
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У справі Les Verts (1986 рік) Суд ЄС вперше описав ЄС, як «Спільноту, що 

базується на верховенстві права». У справі Sniace v Commission (2005 рік) зазначив, 

що елементом верховенства є ефективний судовий захист, у справі Korkmaz v. 

Commission – доступ до судів, а у справі Spain v. Eurojust (2005 рік) – ефективність 

судового захисту. Юристи та судді в ЄС головним чином вітають вузький та 

формальний підхід до розуміння верховенства права [39, c. 12], погоджуючись 

водночас з визначенням Ф. Джейкобса, що «ключ до визначення поняття 

верховенства права це … можливість перегляду судових рішень державних органів 

незалежними судами» [40, c. 35]. 

Таким чином, якщо і є одне твердження, з яким погоджуються всі вчені, то це з 

тим, що верховенство права надзвичайно неясне поняття, яке є аналогом «добра» у 

тому розумінні, що ніхто не знає, що це, але всі виступають за це.  

З викладеного випливає питання про те, яким чином можна оцінити рівень 

утвердження верховенства права в країні. Так, міжнародною організацією World 

Justice Project публікується рейтингова оцінка дотримання принципів верховенства 

права в країнах світу, яка проводиться із застосуванням комбінованого показника – 

Індексу верховенства права. У 2017 році Україна в рейтингу посіла 77 місце з-поміж 

113 країн світу і тим самим за рік покращила свої позиції на один пункт. 

Безпосередньо Індекс України покращився на 0,01 пункти і склав 0,50. При чому, 

одиниця означає абсолютне верховенство права [41]. 

Власний підхід до визначення рівня утвердження верховенства права має ЄС. 

Так, верховенство права є складовою політичного критерію Копенгагенських 

критеріїв і для оцінки виконання умов членства Європейська Комісія у кожному 

своєму Висновку аналізує структуру та особливості функціонування судової 

системи, виходячи за межі формального опису та вказуючи на основні проблеми. 

Щодо вітчизняного розуміння, то у Конституції України визначено, що в нашій 

країні визнається і діє принцип верховенства права (стаття 8), тобто Конституція 

України має найвищу юридичну силу та пряму дію. Принцип верховенства права 

також закріплений у всіх процесуальних кодексах України. 

Тлумачення змісту цього принципу надав Конституційний Суд України у 
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своєму рішенні від 2 листопада 2004 року у справі № 1-33/2004, згідно якого 

верховенство права – це панування права в суспільстві, що вимагає від держави 

його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність. 

Наразі в доктрині широко розповсюджене розуміння верховенства права через 

застосування трьох основних підходів: 1) формального; 2) субстанційного 

(матеріально-правового); 3) функціонального. Формальний підхід ґрунтується на 

аналізі нормативного закріплення принципу верховенства права, субстанційний 

заснований на моральних уявленнях про належну правову систему, а при 

функціональному підході верховенство права визначається через ефективність 

виконання правом функції захисту інтересів людини [42, с. 20-21].  

Ми вважаємо, що розуміння верховенства права в Україні включає 

формальний та субстанційний підходи. При цьому, функціональний підхід 

прослідковується в Угоді про асоціацію, оскільки верховенство права завжди 

вживається у поєднанні з повагою до прав людини.  

Р.О. Падалка у своєму дослідженні «Верховенство права як основоположний 

принцип права» дійшов висновку про необхідність законодавчого закріплення 

визначення цього принципу. Однак, з ним не можна погодитися з огляду на те, що в 

будь-якому разі таке визначення не буде повним та не буде відображати динаміку 

розвитку його складових.  

Венеціанська комісія також звертала свою увагу на розуміння верховенства 

права. Так, не дивлячись на існуючі відмінності стосовно змісту поняття 

«верховенство права» (the Rule of Law (анг.), Rechtsstaat (нім.), і Etat de droit 

(франц.)), Венеціанська комісія встановила наявність консенсусу щодо наступних 

його елементів. Цими елементами є: 1) правомірність; 2) юридична визначеність; 

3) запобігання зловживанню владою; 4) рівність перед законом і недискримінація; 

5) доступ до правосуддя [43, c. 11, 15, 17-20]. Кожен з указаних елементів в свою 

чергу включає власні складові, якими характеризується розуміння їх суті.  

Аналізуючи підхід Венеціанської комісії та положення п. «е» частини другої 

статті 1, статей 6, 14 Угоди про асоціацію, можемо дійти висновку, що принципи 

верховенства права та поваги до прав людини не можуть існувати та 
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реалізовуватись окремо один від одного, а рівень їх утвердження також 

поставлений у відповідну взаємозалежність. Більше того, деякі права людини та 

елементи верховенства права співпадають (наприклад, право на справедливий суд).  

Щодо України, то ЄС також визначив основні проблеми в утвердженні 

верховенства права. Так, у Звіті 2016 року щодо Спеціального заходу III щодо 

підтримки реформ з розвитку верховенства права в Україні (проект «ПРАВО») [44] 

визначено, що ЄС очікує від України підтримки реформ у сфері юстиції, залучення 

громадськості до процедур реформування, посилення незалежності суддів та 

ефективності судочинства, підвищення кваліфікації суддів, розвиток інституту 

пробації, розвиток Національної поліції та її кадрів, застосування ІТ-технологій для 

досягнення перелічених результатів. Крім того, у цьому Звіті ЄС звернув увагу на 

необхідність врахування рекомендацій та посилення співпраці з Венеціанською 

комісією та Групою держав проти корупції (GRECO). 

Рішення ж ЄСПЛ щодо порушення Україною принципу верховенства права 

стосуються вимоги «якості» закону та порушення принципу юридичної 

визначеності. Наприклад, у справах «Полторацький проти України», «Михайлюк та 

Петров проти України» ЄСПЛ констатував порушення складової «якості» закону, а 

у справах «Христов проти України» та «Желтяков проти України» – порушення 

принципу юридичної визначеності.  

Забезпечення всебічного утвердження верховенства права є безперечно 

стратегічною ціллю та потребує вжиття широкого кола заходів.  

На одному рівні зі значимістю верховенства права стоїть інший 

основоположний принцип і цінність – повага до прав людини. На рівень цінності у 

співробітництві України та ЄС цей принцип вийшов після прийняття Угоди про 

асоціацію. У статтях 1, 6, 14 Угоди про асоціацію передбачено, що співробітництво 

України та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі 

принципу поваги до прав людини та основоположних свобод та з метою його 

забезпечення.  

Крім того, цей принцип є одним із десяти основних принципів міжнародного 

права. Еталонний характер найвищої цінності прав людини держави відобразили і у 
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Римському статуті Міжнародного кримінального суду (стаття 21). 

В Україні засади поваги до прав людини відображені у статті 3 Конституції 

України, яка говорить, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.  

Стосовно нормативного закріплення принципу поваги до прав людини і 

основоположних свобод в ЄС, то, не дивлячись на сьогоднішню позицію щодо 

цього принципу, Євросоюз не одразу погодився визнати його перевагу над правом 

Співтовариства (справи С-1/58 Stork v High Authority [1959] та C-40/64 Sgarlata v 

Commission [1965]), оскільки аргументи позивачів, які надавалися із посиланням на 

права людини, були відхилені на користь положень комунітарного права. Однак, 

саме Суд ЄС в подальшому став рушійною силою в розвитку цього принципу, 

визнавши спочатку, що дотримання основних прав людини є загальним принципом 

права (справа С-26/69 Staudcr v City of Ulm [1969]), який захищається судом та 

передбачений загальними для держав-членів конституційними традиціями (С-11/70 

Internationale Handelsgesellschaft [1970], С-4/73 Nold v. Commission [1974]) [32]. 

Уперше принцип поваги прав людини був закріплений у Маастрихтському 

договорі. На сьогодні він згадується в ряді його статей як одна із універсальних 

цінностей (Преамбула), на якій базується діяльність ЄС (стаття 2) і яку він 

утверджує у своїх відносинах з іншими країнами (статті 3, 21). Крім того, у статті 6 

ДЄС закріплено, що Союз визнає права, свободи і принципи, викладені в Хартії 

Європейського Союзу. Також в статті 6 ДЄС визначено, що ЄС приєднується до 

Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і це 

приєднання не змінює компетенції Союзу, як вона визначена в договорах. Основні 

права, як вони гарантовані цією Конвенцією, і як вони випливають із загальних для 

держав-членів конституційних традицій, входять у зміст права Союзу в якості 

загальних принципів.  

Хоча ЄС має власний базовий документ з питань захисту прав людини – 

Хартію Європейського Союзу про основні права, починаючи з кінця 70 років ХХ ст. 

ведуться переговори щодо приєднання Євросоюзу до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (далі – Конвенція з прав людини). Цей процес 
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можна назвати досить неоднозначним, оскільки Суд ЄС завжди приймав негативні 

висновки з цього питання (останній з таких висновків прийнятий 18 грудня 

2014 року (2/13) щодо Проекту Угоди про приєднання ЄС до Конвенції з прав 

людини).  

Вважаємо, що ситуація, яка склалася з приєднанням ЄС до Конвенції з прав 

людини більшою мірою обумовлена прагненням мати власну (автономну) систему 

захисту прав людини. Дуже доречний висновок з цього приводу робить 

Н. Хроновскі, яка вважає, що Конвенція з прав людини встановлює мінімальний 

рівень захисту прав людини, в той час як Хартія передбачає більший захист, що 

відображає принцип субсидіарності в регулюванні зв’язку між Конвенцією з прав 

людини та національними правовими системами [45, c. 24]. 

Отже, систему захисту прав людини в ЄС складають Хартія про основні права, 

Конвенція з прав людини та визнання основних прав в якості загальних принципів 

права Союзу. 

Комітет з прав людини ООН, коментуючи статтю 14 Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права 1966 року, зазначив, що право на рівність перед 

судами і трибуналами та на справедливий судовий розгляд є найважливішим 

елементом захисту прав людини [46, c. 365]. С. Кравченко, однією із гарантій 

захисту прав і свобод людини називає принцип законності [47, c. 492]. Комітет 

міністрів Ради Європи у Рекомендації щодо медіації зауважив, що вирішальною 

гарантією захисту прав сторін є забезпечення права доступу до правосуддя [48, 

c. 512] В. Речбергер у дослідженні «Україна на шляху до Європи» вказував, що 

однією з найважливіших гарантій захисту прав і свобод людини є незалежність 

судової влади [49].  

З викладеного можна дійти висновку, що забезпечення поваги до прав людини 

є метою діяльності держав та включає в себе реалізацію багатьох інших принципів, 

які є спеціальними для сфери юстиції.  

На нашу думку, висока компетентність, в тому числі з питань міжнародних та 

європейських стандартів захисту прав людини, взаємна довіра та прозорість у 

функціонуванні системи судових органів, адвокатури та прокуратури складають той 
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аспект розуміння принципу поваги до прав людини та основних свобод, який 

властивий співробітництву України та ЄС у сфері юстиції. Це випливає з 

комплексного аналізу статей 1, 6, 14 Угоди про асоціацію та підтверджується 

положеннями пункту 1 Розділу VI Плану дій 2007 року, а також документами Ради 

Європи та ООН.  

На даному етапі ЄС, говорячи про порушення прав людини в Україні, 

зосереджує свою увагу на тих фактах, які пов’язані з подіями на сході України, 

зокрема з убивствами, викраденнями та незаконним утриманням журналістів, 

порушенням прав кримських татар у зв’язку анексією Автономної Республіки Крим 

Російською Федерацією та подіями Євромайдану. ЄС називає східні сепаратистські 

регіони України «чорною дірою» в тому, що стосується прав людини [50]. 

Тож, вважаємо, що саме в межах сфери юстиції здійснюється практична 

реалізація захисту прав людини та проявляється динаміка розвитку цього принципу.  

З викладеного можна зробити попередній висновок, що верховенство права та 

повага до прав людини є тими цінностями, які є спільними в межах Євросоюзу, 

спільними у співпраці України та ЄС (і не лише у сфері юстиції, хоча й найбільше 

проявляються саме у сфері юстиції) та загальновизнаними у міжнародному праві. 

Якщо б ми говорили про ієрархію цінностей, то верховенство права та повагу до 

прав людини та основоположних свобод виділили б на першому місці та визначили 

«скелетом» співробітництва в цілому. 

Наступні ж цінності вже можна визначити вже як «спеціальні» саме для сфери 

юстиції. 

Так, до системи таких цінностей слід віднести незалежність судової влади. 

Через обмежене «жорстке» aqui ЄС щодо судової влади загалом та різні 

юридичні традиції держав-членів, європейські стандарти незалежності, 

неупередженості та ефективності судової влади визначаються такими інституціями 

Ради Європи, як Консультативна рада європейських суддів, Венеціанська комісія, 

Європейський комітет з правового співробітництва, та на додаток до вказаних 

органів – Європейською мережею рад з питань судової влади [51]. При цьому 

Венеціанська комісія до «жорсткого» права ЄС відносить Конвенцію з прав людини 
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[52]. 

Як визначено статтею 6 вказаної Конвенції: «Кожен має право на … розгляд 

його справи … незалежним і безстороннім судом…». 

З аналізу рішення ЄСПЛ від 1 жовтня 1982 року у справі «П’єрсак проти 

Бельгії» вбачається, що незалежний суд це такий суд, який сформований таким 

чином, щоб забезпечити справедливий розгляд справи. Безсторонність суду ЄСПЛ 

розтлумачив як відсутність упередженості, що може бути перевірено з точки зору 

суб’єктивного та об’єктивного підходів. Суб’єктивний підхід означає відсутність 

сумнівів у судді та сторін щодо неупередженості цього судді, тоді як об’єктивний 

підхід розглядає можливість існування факторів, які все ж можуть навіювати 

сумніви щодо безсторонності суду (розгляд справи суддею, яке вже брав участь у її 

розгляді будучи прокурором). У вказаній справі ЄСПЛ дійшов висновку, що навіть 

якщо особа вважає суд безстороннім, але є об’єктивні фактори, які можуть свідчити 

про його упередженість, то такий суд не може здійснювати правосуддя. Подібні 

рішення ЄСПЛ приймав також у справах «Де Кюббер проти Бельгії» (1984 рік), 

«Хаузшільдт проти Данії» (1989 рік).  

Суб’єктивний підхід застосовується в Україні, коли суддя до початку розгляду 

справи по суті запитує у сторін чи довіряють вони суду. Об’єктивним підходом 

можна вважати закріплення у процесуальних кодексах підстав, за наявності яких 

суддя підлягає відводу в обов’язковому порядку. Важливо зауважити, що українські 

суди часто застосовують тлумачення ЄСПЛ щодо суб’єктивного та об’єктивного 

підходів в ухвалах про вирішення питань відводів. 

Однак, ЄСПЛ продовжує встановлювати ряд порушень Україною принципу 

незалежності судової влади, зокрема, у своїх рішеннях від 25 липня 2002 року у 

справі ««Совтрансавто-Холдинг» проти України», від 9 листопада 2006 року у 

справі «Білуха проти України», від 6 жовтня 2011 року у справі ««Агрокомплекс» 

проти України», від 9 січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти України».  

Наступною цінністю ми визначили доступ до правосуддя.  

До «жорсткого» права, яким визначається сутність доступу до правосуддя в 

ЄС, окрім Конвенції 1950 року, Венеціанська комісія відносить, зокрема: Директиву 
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2010/64/EU, Директиву 2012/13/EU, Директиву 2013/48/EU, Римський статут 

Міжнародного кримінального суду.  

Вперше вказана гарантія була відображена в рішенні ЄСПЛ від 21 лютого 

1975 року у справі «Голдер проти Сполученого Королівства». Першим питанням у 

ній було те, чи обмежується пункт 1 статті 6 Конвенції з прав людини гарантіями 

для позивача в судовому процесі, який уже ведеться, чи гарантує він також право 

ініціювати судовий розгляд і відповідно обов’язок суду розпочати та здійснювати 

його. Другим питанням було те, чи можуть існувати обмеження у праві на доступ 

до правосуддя. У цьому рішенні ЄСПЛ зазначив, що всі гарантії, передбачені 

пунктом 1 статті 6 Конвенції були б непотрібними без забезпечення кожній особи 

права на доступ до правосуддя. Водночас, ЄСПЛ зауважив, що це право не є 

абсолютним і може бути обмежене часовими рамками (наприклад, строком 

звернення до суду) та необхідністю сплати судових зборів (виключає безпідставні 

позови). Водночас, вказані обмеження не повинні впливати на «саму суть права». 

Ще одними складовими доступу до правосуддя з позиції ЄСПЛ є належна 

організація судового устрою (справа «Добертен проти Франції», 1993 рік), судовий 

розгляд протягом розумного строку, доступ до інформації й судових рішень [53, c. 

25]. 

Під доступністю правосуддя українська доктрина розуміє гарантоване право на 

судовий захист, повноважний суд, рівність перед законом і судом, гласність і 

відкритість судового процесу, обов’язковість судових рішень, участь у здійсненні 

правосуддя присяжних та народних засідателів, співмірність судового 

навантаження [54, c. 279].  

Разом з тим, цей принцип в Україні часто порушувався і порушується надалі, 

що підтверджується рішеннями ЄСПЛ у справах: «Церква села Сосулівка проти 

України» (щодо невизначеної підсудності), «Мушта проти України» [55, c. 47-48] 

(поважність пропуску строку на касаційне оскарження, який не був поновлений 

судом), «Чуйкіна проти України» (порушення розумного строку розгляду), 

«Чопенко проти України» (ненадання доступу до адвоката, розгляд справи за 

відсутності підсудного), «Яременко проти України» (порушення права на захист та 
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ін.). 

Водночас, Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі – ВККС України) 

за відмову у доступі до правосуддя (у час наявності в неї відповідних повноважень) 

часто приймала рішення про притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності шляхом оголошення попереджень, доган та суворих доган 

(наприклад, рішення від 20 січня 2016 року № 103/дп-16, від 26 липня 2016 року 

№ 1548/дп-16).  

Україна постійно вживає заходів для гарантування кожній особі доступу до 

правосуддя, однак втілення цієї цінності є справою багатьох років роботи та завжди 

буде залишатися її метою. 

Ще один принцип, який вважається спільною цінністю співпраці України та 

ЄС з питань правосуддя є законність.  

Принцип законності – це режим або стан відповідності суспільних відносин 

законам і підзаконним нормативно-правовим актам, який утворюється в результаті 

їх неухильного здійснення всіма суб’єктами права. Таке розуміння законності 

характерне для більшості правових доктрин німецьких юристів кінця XVIII – 

початку XX ст. Хоча на практиці вказане розуміння законності властиве 

європейському праву ще з часів Великої Хартії 1215 року та Білля про права 

1689 року. Р. фон Моль, якого відносять до групи тих, чиї теоретичні дослідження 

сприяли оформленню сучасної правової системи Європи у своїй «Енциклопедії 

державних наук» писав, що дія закону не може робити жодних винятків із кола тих 

суб’єктів, до яких цей закон безпосередньо спрямований [56, c. 99].  

У Конституції України принцип законності закріплено у статті 19, згідно якої 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. У статті 8 Основного Закону 

України визначено, що Конституція України має найвищу юридичну силу, закони 

та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 

повинні відповідати їй. 

Практика європейських країн має такі ефективні механізми гарантування 
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законності, як відставка, усунення з посади тощо.  

Не можна не погодитися з твердженням О. Скрипнюка щодо того, що у 

вітчизняних реаліях ці поняття ще далеко не стали фактами юридичної дійсності, а 

функціонують лише у форматі наукових концепцій. Слушною є висловлена ним 

думка, що подібна ситуація нехтування органами державної влади нормами 

законодавства зумовлюється не стільки правовою необхідністю посадових осіб, 

скільки сформованим за довгі роки синдромом посадової недоторканості, що 

ґрунтується на зневажливому ставленні до законів і глибокому правовому нігілізмі. 

Порушення принципу законності в Україні під час здійснення слідчих дій, 

утримання особи під вартою та здійснення судочинства неодноразово констатував 

ЄСПЛ у своїх рішеннях, прийнятих у справах «Полторацький проти України», 

«Пантелеєнко проти України», «Волоха проти України», «Кац та інші проти 

України», «Сергій Волосюк проти України», «Володимир Поліщук та Світлана 

Поліщук проти України», «Фельдман проти України» [55, c. 14-23].  

Разом з тим, в Україні постійно видаються посібники для суддів, в яких 

розкривається зміст встановлених ЄСПЛ порушень, збірки основних міжнародних 

документів у сфері судочинства, висновків Венеціанської комісії та 

Консультативної ради європейських суддів, що враховується в подальшій роботі 

суддів. Свідченням врахування європейських стандартів в щоденній роботі суддів є 

перевірка ВККС України рівня знань суддею практики ЄСПЛ та можливість 

притягнення судді до дисциплінарної відповідальності внаслідок встановлення 

ЄСПЛ фактів, які можуть свідчити про наявність підстав для притягнення судді до 

дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів». 

Таким чином, необхідно зазначити, що положення про відданість тісним і 

тривалим відносинам, які ґрунтуються на спільних європейських цінностях (як про 

це зазначено в преамбулі Угоди про асоціацію), не є декларативними, оскільки 

враховуються та реалізуються на практиці. Більше того, цінності належать до 

основних елементів Угоди про асоціацію, і, як випливає зі статей 2, 478, у разі 

порушення однією зі сторін будь-якого з її основних елементів, інша сторона має 
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право вживати відповідних заходів, в тому числі можуть призупинятися будь-які 

права чи обов’язки, передбачені цією Угодою.  

Водночас, хоча робота над втіленням спільних європейських цінностей в 

практичне правове поле ведеться, вона є недостатньо активною. На нашу думку, 

ключовим фактором тут є не нормативне закріплення цінностей, а саме високий 

рівень правосвідомості суспільства.  

Говорячи про спільні цінності, які водночас являються і принципами у 

співпраці України та ЄС в сфері юстиції, необхідно розмежувати поняття спільних 

цінностей та принципів, оскільки деякі принципи можна віднести до переліку 

спільних цінностей (як от верховенство права та повага до прав людини), а деякі – 

не можна. 

Поняття цінностей в праві ЄС було введене з прийняттям Лісабонського 

договору. Так, стаття 2 ДЄС у новій редакції закріпила цінності, які раніше були 

закріплені в статті 6 ДЄС та називалися принципами. Тобто, принципи були 

перетворені в цінності, які вважаються положеннями більш високого порядку, які 

відрізняються від принципів більшою суворістю захисту.  

Ми розмежовуємо поняття цінностей та принципів, тоді як деякі науковці їх 

ототожнюють, наприклад В.В. Колесніченко, називаючи їх «цінності-принципи», 

[57, с. 183]. В світлі даного дослідження вважаємо таке розмежування доцільним з 

огляду на виокремлення системи і цінностей, і принципів в конкретній, вузькій 

сфері – сфері юстиції.  

Цінності, в першу чергу мають морально-етичне значення та є невід’ємною 

складовою Європи не як спільноти юридичної, а як спільноти однодумців. Тоді як 

принципи вже є більш юридичною категорією та відображають керівні ідеї 

розвитку тієї чи іншої сфери правовідносин. При цьому цінності в ЄС захищаються 

в особливому порядку (стаття 7 ДЄС), а щодо принципів окремого механізму 

відповідальності держав немає. 

З огляду на це, принципи співпраці України та ЄС у сфері юстиції потребують 

окремого дослідження. 

Питання принципів може включати надзвичайно великий перелік наукових 
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поглядів, думок та підходів і, в той же час, в контексті співробітництва України та 

ЄС у сфері юстиції на підставі Угоди про асоціацію раніше ґрунтовно не 

досліджувалося.  

Досліджуючи принципи співпраці України та ЄС у сфері юстиції, насамперед 

необхідно врахувати ряд їх особливостей. Так, О. Сушко вважає, що стаття 2 Угоди 

про асоціацію «Загальні принципи» викладає систему загальних принципів, що 

упорядковані, як виглядає, за їх важливістю та ступенем юридичної обов’язковості. 

При цьому, першу групу принципів він називає такими, що «формують основу 

внутрішньої та зовнішньої політики сторін, а також є суттєвими елементами 

Угоди»: повага до прав людини та основоположних свобод і повага до верховенства 

права [58, c. 13]. Як бачимо, ці принципи в той же час відносяться й до спільних 

цінностей. Але саме вони є такими, що безпосередньо стосуються правового 

співробітництва, чого не можна сказати, наприклад, про принцип вільної ринкової 

економіки, який більшою мірою відноситься до відносин у сфері економіки.  

Так само можна виділити ряд інших принципів, які у статті 3 Угоди про 

асоціації визначені головними для посилення відносин між сторонами: 

верховенство права, належне врядування, боротьба з корупцією, боротьба з різними 

формами транснаціональної організованої злочинності й тероризмом, сприяння 

сталому розвитку і ефективній багатосторонності. Деякі з них є одночасно 

загальними принципами співпраці та водночас спеціальними щодо правового 

співробітництва (як верховенство права), а деякі з них, окрім рис «загальності», 

можна також більшою мірою визнати спеціальними щодо сфери безпеки 

(наприклад боротьба з різними формами транснаціональної організованої 

злочинності й тероризмом). Цю систему принципів О. Сушко, О. Зелінська, 

Р. Хорольський та інші теоретики називають «центральними для посилення 

відносин сторін» [58, c. 13].  

Отже, можемо зробити висновок, що засади, визначені у статтях 2, 3 Угоди про 

асоціацію є і загальними принципами нашого співробітництва з ЄС, і 

найважливішими спеціальними принципами з основних сфер співпраці на підставі 

Угоди про асоціацію.  
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Натомість, ми визначимо саме ті спеціальні принципи, які властиві сфері 

співробітництва України та ЄС у сфері юстиції per se. Це верховенство права, 

повага до прав людини (які вже були описані в системі цінностей), а також принцип 

юридичної визначеності та право на справедливий суд. Останні два принципи якраз 

є тими керівними ідеями, що визначають сутність та спрямованість правового 

співробітництва України та ЄС, не відносяться до так званих спільних «цінностей-

принципів».  

Так, згідно частини першої статті 24 Угоди про асоціацію «сторони 

домовились надалі розвивати судове співробітництво у цивільних та кримінальних 

... ґрунтуючись на принципах юридичної визначеності і праві на справедливий суд». 

Ці два принципи водночас є елементами верховенства права, однак саме вони 

виокремлені в контексті співпраці у цивільних та кримінальних справах. 

Принцип юридичної або правової визначеності є одним із загальних принципів 

права ЄС [59, c. 136]. В установчих документах ЄС він не закріплений, однак, 

виходячи з практики Суду ЄС, цей принцип означає чіткість та передбачуваність 

права, а також заборону надання зворотної юридичної сили нормам, які погіршують 

становище осіб у порівнянні з діючими (справи Racke ν Hauptzollamt Mainz, Weingut 

Gustav Decker KG v Hauptzollamt Landau – 1979 рік). Ці ж елементи принципу 

юридичної визначеності випливають із практики ЄСПЛ – рішення у справах 

«Гешмен і Герруп проти Сполученого Королівства» (1999 рік), «Олександр Волков 

проти України» (2013 рік) та «Пухк проти Естонії» (2004 рік). До змісту принципу 

правової визначеності також включають: принцип законних очікувань [60, с. 158-

161], непорушність та нескасовуваність набутих законних прав, право особи на 

використання зрозумілої мови в судовому процесі та правило позовної давності, 

згідно з яким не можна визнати документ незаконним, вимагати покарання або 

виконання зобов’язань після того, як збігли відведені для цього строки [61, с. 94]. 

На європейському просторі, як і в українській правовій доктрині, юридична 

визначеність розглядається як елемент верховенства права. В національному праві 

цей принцип також не закріплений на законодавчому рівні, однак його значущість 

для ефективного регулювання суспільних відносин підтверджується практикою 
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Конституційного Суду України. У рішенні цього суду від 22 вересня 2005 року № 5-

рп/2005 зазначено, що визначеність, ясність і недвозначність правової норми 

випливає із конституційних принципів рівності і справедливості, оскільки інше не 

може забезпечити її однакове застосування і неминуче призводить до сваволі. В 

іншому рішенні Конституційного Суду України (від 29 червня 2010 року № 17-

рп/2010) принцип правової визначеності, як один із елементів верховенства права, 

розкривається через вказівку на недопустимість будь-яких обмежень основних прав 

людини без забезпечення передбачуваності застосування правових норм, 

встановлюваних такими обмеженнями. 

Разом з тим, як вірно зауважує Л.Л. Богачова, в Україні вимоги, що 

випливають з принципу правової визначеності, здебільшого адресуються 

нормативно-правовим актам [62], тоді як для наближення українського 

законодавства до європейських правових стандартів необхідно враховувати 

необхідність дотримання цього принципу і на стадіях правозастосування, що може 

виражатися, зокрема, у наданні достатнього часу для змін у системі правовідносин, 

викликаних прийняттям нового закону, а також у забезпеченні однакової судової 

практики та вчасним доведенням її до відома судів всіх інстанцій, швидкому та 

ефективному виконанні судових рішень.  

Стосовно забезпечення права на справедливий суд, то цей принцип 

закріплений в установчих документах ЄС (стаття 47 Хартії основних прав 

Європейського Союзу, стаття 6 ДЄС, яка передбачає можливість приєднання ЄС до 

Конвенції з прав людини).  

Порівнюючи положення статті 47 Хартії основних прав Європейського Союзу 

та статті 6 Конвенції з прав людини, можна зробити висновок, що приписами Хартії 

право на справедливий суд не обмежене лише «цивільними спорами і 

пред’явленням кримінального обвинувачення», як у Конвенції. Це дає підстави 

тлумачити природу принципу права на справедливий суд на теренах ЄС більш 

широко, у порівняння із змістовним наповненням цього ж принципу в межах Ради 

Європи. Разом з тим, необхідно зауважити, що незважаючи на положення статті 6 

ДЄС, останній наразі так і не приєднався до Конвенції з прав людини. Водночас, 
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аналіз практики Суду ЄС засвідчує, що він застосовує положення вказаної 

Конвенції як загальні принципи права, спільні для конституційних традицій держав-

членів, не акцентуючи, що йдеться про рішення судового органу, який не входить 

до судової системи ЄС [53]. 

Розуміння правової природи принципу права на справедливий суд на теренах 

ЄС є необхідним для правильного розуміння та застосування основних його 

елементів Україною під час безпосередньої співпраці з ЄС у цивільних та 

кримінальних справах. Як і з принципом юридичної визначеності, значення 

принципу права на справедливий суд в Україні та ЄС більшою мірою збігаються, 

вітчизняне тлумачення права на справедливий суд повністю відповідає тому, що 

визначається у статті 6 Конвенції з прав людини.  

З викладеного можна зробити висновок, що на даному етапі розвитку 

двосторонніх відносин у цивільних та кримінальних справах, неухильного 

дотримання Україною вимог частини першої статті 6 Конвенції з прав людини було 

б цілком достатнім, оскільки право на справедливий суд у розумінні цієї Конвенції 

є одним із загальних принципів права ЄС, що спільні для конституційних традицій 

усіх його держав-членів.  

Таким чином, правильне розуміння двох базових принців, що визначені в Угоді 

про асоціацію як основа судової співпраці України та ЄС у цивільних та 

кримінальних справах, надає змогу найбільш повно розкрити та зрозуміти суть 

такої співпраці.  

Отже, ми визначили чотири основних спеціальних принципи співробітництва 

України та ЄС у сфері юстиції на підставі Угоди про асоціацію, які, в свою чергу, 

включають інші принципи, як елементи змісту основних.  

До характеристики всіх перелічених принципів можна застосовувати 

незліченну кількість підходів, оскільки всі вони мають характер стратегічних цілей 

і кожна країна, в тому числі ті, які можна вважати «зразковими демократіями», не 

досягли рівня їх абсолютного утвердження та реалізації.  

Враховуючи це, а також підсумовуючи все викладене вище, можна визначити 

ще один базовий принцип, який характеризує постійну роботу над утвердженням 
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всіх інших принципів – це принцип співробітництва, як такого.  

Він є одним із загальних принципів міжнародного права, однак, ми розглянемо 

його в контексті співпраці у сфері юстиції між Україною та ЄС. 

Як зазначено у статті 6 Угоди про асоціацію, сторони співробітничають з 

метою забезпечення того, щоб їхня внутрішня політика ґрунтувалася на спільних 

принципах, зокрема таких, як стабільність і дієвість демократичних інституцій, 

верховенство права та повага до прав людини і основоположних свобод. 

У статті 14 Угоди про асоціацію зазначено, що в рамках співробітництва у 

сфері юстиції, свободи та безпеки сторони надають особливого значення 

утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері 

управління загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. Співробітництво 

у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до 

прав людини та основоположних свобод. 

Як зазначає В.Г. Буткевич, досліджуючи природу основних принципів 

міжнародного права, вони служать основою та системоутворюючим фактором усієї 

міжнародної нормативної системи [64, c. 200]. З аналізу викладених вище норм 

Угоди про асоціацію, можна побачити, що лише за умови реального 

співробітництва може йти мова про те, на основі яких принципів воно буде 

здійснюватися та на що буде спрямоване.  

Як наголосив Суд ЄС, угода про асоціацію «створює спеціальні привілейовані 

зв’язки з країною – не членом, котра повинна, принаймні до певної міри, брати 

участь у системі Співтовариства» (справа 12/86 «Demirel») [58]. Тож, обов’язковою 

умовою участі України у всіх аспектах співпраці з ЄС та його державами-членами з 

питань юстиції є ефективне співробітництво. Цей принцип проявляється в угодах з 

Євроюстом та Європолом, у всіх Планах дій Україна – ЄС, в угодах про міжнародну 

правову допомогу, є тим системоутворюючим фактором, на підставі якого сторони 

можуть співпрацювати ще до укладення відповідних нормативно-правових актів 

про співробітництво (наприклад, утворення контактних пунктів та співробітництво 

в розслідуванні міжнародних злочинів між Україною та окремими державами-

членами ЄС до укладення угоди з Євроюстом). 
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Разом з тим, принцип співробітництва має й характер обов’язку, оскільки 

Угода про асоціацію оперує такими поняттями, як «зобов’язання посилювати 

діалоги», «зобов’язання зміцнювати контакти», «сприяти сталому розвитку», 

«зобов’язання приділяти увагу ефективному виконання положень …». 

З викладеного можна зробити висновок, що принцип співробітництва, як 

такий, є основою всіх принципів співпраці у сфері юстиції, є елементом кожного з 

них, засобом, визначальним фактором, частиною нормотворчого забезпечення та 

обов’язковою умовою розвитку будь-якого напрямку подальшої співпраці. 

 

Висновки до Розділу 1.  

 

Через призму основних теорій європейської інтеграції («позитивної» та 

«негативної» інтеграції, функціоналізму та неофункціоналізму, теорії 

«проникнення» Е. Хааса, розвинутої Я.М. Костюченком, федералізму і 

неофедералізму, інтергаверменталізму, теорії економічної інтеграції Б. Баласси, 

комунікації та багаторівневого управління) ми визначили, що на початкових етапах 

утворення будь-якого об’єднання вирішальними є економічні потреби, однак після 

того, яке процес інтеграції запустився та встановився на певному рівні «інтеграція» 

вже не може існувати без політичної складової.  

На нашу думку, розвиток інтеграційних процесів у сфері юстиції, якнайкраще 

відображають дві теорії: 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 на користь ЄС з третьої «опори» в першу аж до їх 

повного скасування та створення ПСБЮ (тобто, від функціонального до 

розвиненого «spill-over»). 

Визначили сутність понять «юстиція», «внутрішні справи», їх співвідношення 

між собою та з концепцією ПСБЮ. В світлі Угоди про асоціацію поняття юстиція 

включає співпрацю з питань правосуддя загалом (незалежність, доступність 

правосуддя), судове співробітництво у цивільних та кримінальних справах, 
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функціонування органів прокуратури та інституту адвокатури, 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 ПСБЮ. 

Вважаємо, що вітчизняне поняття «юстиція» після внесення змін до 

Конституції України у 2016 році в частині правосуддя значено наблизилося до 

розуміння цього ж поняття в праві ЄС, оскільки до системи правосуддя було 

віднесено, крім судів, також прокуратуру та адвокатуру. 

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 Європейського 

Союзу 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 і європейської ідентичності України. 

Ми виокремили спеціальні принципи співпраці між Україною та ЄС у сфері 

юстиції, розмежували й співставили їх зі спільними європейськими цінностями. 

Так, визначили, що в Хартії основних прав Європейського Союзу виділено ряд 

прав, які постають як цінності й до них віднесено права у сфері правосуддя, які 

розкриваються через систему мінімальних гарантій особи в кримінальному процесі 

(презумпція невинуватості, право на захист, відповідність покарання вчиненому 

злочину). 
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Щодо спільних цінностей для України та ЄС, то з аналізу Угоди про асоціацію 

та інших документів, ми визначили, що такими цінностями є: верховенство права і 

захист прав людини, забезпечення незалежності судової влади, законність.  

До спеціальних принципів співпраці у сфері юстиції знову ж таки віднесли 

верховенство права й захист прав людини, а також юридичну визначеність і право 

на справедливий суд. Окремо виділено принцип співробітництва, який визначається 

базовим та рамковим і на якому формується координація всіх інших принципів.  

Визначили, що 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 і 

кримінальних справах. 

Основні положення цього розділу висвітлені у таких публікаціях автора:  

- Боднар Н. А. Реалізація в Україні спільних цінностей у сфері правосуддя під 

впливом процесів європейської інтеграції. Науковий вісник Ужгородського 

національного університету. Серія «Право». 2016. Вип. 41. Т. 2. С. 200-205. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ 

СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ 

СОЮЗОМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ 

 

2.1. Правові основи співпраці у сфері правосуддя 

 

Підписання у 2014 році Угоди про асоціацію зумовило вихід відносин України 

та ЄС на новий рівень, в тому числі стосовно співробітництва у сфері правосуддя.  

Досягнення стабільності інститутів, які гарантують демократію, верховенство 

права, дотримання прав людини, захист і повагу прав меншин є одним із 

Копенгагенських критеріїв для членства в ЄС [65]. З досвіду оцінки ЄС стану 

виконання країнами-кандидатами вказаного політичного критерію випливає, що 

значна увага приділяється становищу судової системи, ставленню громадян до неї 

та дотриманню їх прав на справедливий суд (з досвіду Хорватії, а також Туреччини, 

Чорногорії, Албанії та Македонії) [66, с. 193-198].  

Перед тим як перейти до аналізу безпосередньо правових основ співпраці 

України та ЄС з питань правосуддя необхідно визначити як співпрацюють між 

собою держави-члени ЄС з цього ж питання.  

Так, ми переконані, що виявлення якостей і особливостей державно-правового 

явища шляхом порівняння з аналогічним явищем в іншій правовій системі (тобто 

застосування порівняльно-правового методу) є найкращим способом для 

формування цілісного розуміння досліджуваного питання і теми дисертаційного 

дослідження загалом. 

В ЄС співпраця держав з питань правосуддя позначається терміном «judicial 

cooperation» (судове співробітництво). Як визначила Європейська комісія, ціллю 

судового співробітництва є допомога людям у вирішенні адміністративних та 

правових питань в іншій державі-члені ЄС, як у себе вдома [67]. Сутність судового 

співробітництва в ЄС можна розкрити через його типи, засоби та інституційний 

механізм.  

Типами судового співробітництва в ЄС є: взаємне визнання судових рішень; 
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особливі правила щодо пересилання судових документів з однієї країни в іншу; 

взаємна правова допомога та екстрадиція; отримання доказів в іншій країні; 

Європейський ордер на арешт; особливі правила щодо тримання та передачі 

ув’язнених; правила стосовно конфіскації та заморозки активів; особливі процедури 

щодо сплати штрафів.  

Співпраця через взаємне визнання судових рішень реалізується таким чином, 

що у безспірних справах особа, на користь якої прийнято судове рішення, 

наприклад про стягнення боргу, звертається до суду для отримання копії судового 

рішення та Європейського виконавчого листа (ще називають сертифікатом), який 

пред’являє (надсилає) до виконавчого органу тієї країни, де проживає боржник або 

де знаходиться його майно. Жодних інших проміжних процедур (екзекватури) – 

немає. Відповідна співпраця регулюється Регламентом (EU) № 1215/2012 

Європейського парламенту і Ради від 12 грудня 2012 року щодо юрисдикції та 

визнання і виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах та 

Регламентом (EC) № 805/2004 Європейського парламенту і Ради від 21 квітня 

2004 року про запровадження Європейського виконавчого листа за безспірними 

заявами. 

Особливі правила для пересилання судових документів з однієї країни в іншу 

також становлять окремий тип судового співробітництва в ЄС. Ці правила 

визначаються Регламентом (EC) № 1393/2007 Європейського парламенту і Ради від 

13 листопада 2007 року про службу пересилання у державах-членах судових та 

позасудових документів у цивільних та комерційних справах (службу документів), 

що замінює Регламент Ради (EC) № 1348/2000. Вказана служба зводиться до 

уповноваження в кожній країні певних осіб чи органів на відправку та отримання 

відповідних документів. Такі органи (посадові особи) іменуються агентствами з 

відправки та агентствами з отримання («transmitting agencies», «receiving agencies»). 

Взаємна правова допомога та екстрадиція наразі прогресивно замінюється 

інструментами взаємного визнання. Однак, один документ стосовно правової 

допомоги все ще існує та застосовується – це Конвенція про взаємну правову 

допомогу у кримінальних справах між державами-членами та Європейським 
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Союзом. Щодо екстрадиції, то спеціальні договори після подій 11 вересня 

2001 року ЄС уклав з США та Японією. 

Отримання доказів в іншій країні стосується цивільних, комерційних та 

кримінальних справ і здійснюється через видачу та виконання Європейського 

ордеру на проведення розслідування, який ще називають доказовим ордером. Цей 

ордер є обов’язковим до виконання іншою країною у такий спосіб, який визначений 

у ньому. На його підставі можуть здійснюватися такі заходи, як допит свідків, 

перехоплення телефонних дзвінків, негласні слідчі дії, отримання інформації про 

банківські операції. Наразі Європейська комісія працює над введенням нових 

(покращених) інструментів у питаннях отримання електронних доказів. Така 

співпраця регулюється Регламентом Ради (EC) № 1206/2001 від 28 травня 2001 року 

про співробітництво між судами держав-членів щодо отримання доказів у 

цивільних та комерційних справах та Директивою 2014/41/EU Європейського 

парламенту і Ради від 3 квітня 2014 року щодо Європейського ордеру на 

проведення розслідування у кримінальних справах.  

Європейський ордер на арешт є тим інструментом, що прискорює і спрощує 

процедури видачі злочинців та виключає політичну складову в процедурах 

екстрадиції. Країни ЄС не можуть відмовляти у видачі власних громадян іншій 

країні ЄС, якщо громадянин вчинив тяжкий злочин або підозрюється в скоєнні 

такого злочину в іншій країні ЄС. Важливою умовою тут є те, що суди повинні 

проводити «перевірку пропорційності» при видачі цього ордеру, яка включає 

врахування тяжкості злочину, тривалості покарання, витрат та переваг в результаті 

виконання ордеру. Ще однією важливою умовою є те, що відповідний ордер не 

повинен видаватися у малозначних справах. 

Особливі правила щодо тримання та передачі ув’язнених виражаються у таких 

ключових напрямках: 1) сприяння соціальній реабілітації засуджених, дозволяючи 

їм відбувати покарання у своїй країні (Рамкове рішення Ради 2008/909/JHA); 

2) застосування принципу взаємного визнання альтернатив ув'язненню та заходів, 

що сприяють достроковому звільненню, таких як заборона бувати у певних місцях 

чи зобов’язання брати участь у суспільних заходах (Рамкове рішення Ради 
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2008/947/JHA); 3) застосування принципу взаємного визнання рішень щодо заходів 

нагляду як альтернативи досудового тримання під вартою. Це дозволяє 

підозрюваному перебувати під наглядом в своїй країні до моменту прийняття 

рішення судом в іншій країні, замість тримання під вартою в останній (Рамкове 

рішення 2009/829/JHA).  

Правила стосовно конфіскації та заморозки активів визначають особливості 

конфіскації активів, здобутих незаконним шляхом, їх заморозку до прийняття судом 

остаточного рішення у справі, що дає змогу потерпілим отримати своє 

відшкодування незалежно від того, в якій країні знаходяться активи та потерпілі. 

Відповідні правила визначені у Регламенті (ЄС) 2018/1805 Європейського 

парламенту та Ради від 14 листопада 2018 року про взаємне визнання ордерів на 

заморожування та ордерів на конфіскацію, Директиві про заморозку та конфіскацію 

засобів вчинення злочину і доходів від злочинної діяльності в Європейському Союзі 

2014/42/ЄС від 3 квітня 2014 року.  

Особливі процедури щодо сплати штрафів полягають в тому, що судовий чи 

адміністративний орган може передавати фінансове стягнення безпосередньо 

компетентному органу в іншій країні ЄС, визнавати цей штраф та виконувати без 

будь-яких додаткових формальностей. Така процедура застосовується в тих 

випадках, коли штраф накладається на особу, яка не є резидентом країни ЄС, де 

було вчинено правопорушення, не сплачує штраф, а потім залишає територію цієї 

країни. Відповідні правила містяться в Рамковому рішення Ради 2005/214/JHA 

щодо застосування принципу взаємного визнання до фінансових стягнень.  

З викладеного вбачається, що судова співпраця ЄС базується на взаємному 

визнанні судових рішень та процедур. З окреслених вище типів такої співпраці 

можемо дійти попереднього висновку, що ЄС визначив для себе ключові напрямки 

регулювання судової співпраці у цивільних, комерційних та кримінальних справах 

та працює над вдосконаленням правового регулювання в цих напрямках у зв’язку зі 

зміною законодавства в державах-членах та стрімким розвитком технологій. Тобто, 

саме окреслені типи судової співпраці відображають ті напрямки, які є 

найважливішими для Євросоюзу. 
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Щодо засобів судового співробітництва в ЄС, то до них Європейська комісія 

відносить Європейський портал «e-Justice» та Європейську інформаційну систему 

кримінального обліку (ECRIS – European Criminal Records Information System) [67]. 

Європейський портал «e-Justice» допомагає людям, бізнесу, юристам та суддям 

знаходити відповіді на юридичні питання. Він містить інформацію про правову 

допомогу (як знайти юриста в тій чи іншій країні та галузі права), судову 

підготовку, дрібні європейські спори, відеоконференції, а також посилання на 

юридичні бази даних, процедури онлайн-банкрутства, земельні реєстри та реєстри 

юридичних осіб.  

ECRIS же акумулює інформацію про фізичних осіб і вироки, які щодо них 

приймалися. Національні суди часто виносять вироки на основі минулих 

судимостей, які зафіксовані у національних реєстрах. Вони не враховують 

засудження в інших країнах ЄС. В результаті правопорушники можуть уникнути 

засудження, переїхавши до іншої країни. Тож, ECRIS якраз вирішує цю проблему. 

Важливо зауважити, що 22 травня 2019 року Європейський Парламент і Рада 

ухвалили Регламент 2019/816 про запровадження централізованої системи з 

ідентифікації громадян третіх країн та осіб без громадянства, які визнані винними у 

вчиненні злочинів (ECRIS-TCN), що доповнює Європейську інформаційну систему 

кримінального обліку.  

Крім того, 22 травня 2019 року Європейський Парламент і Рада ухвалили 

Регламент 2019/817 про визначення загальних підходів для взаємодії між 

інформаційними системами ЄС у сфері кордонів і віз та Регламент 2019/818 про 

встановлення рамок взаємодії між інформаційними системами ЄС у сфері 

поліцейського і судового співробітництва, притулку та міграції. Ці регламенти 

містять положення про забезпечення взаємосумісності між системою 

«В’їзду/виїзду» (EES), Візовою інформаційною системою (VIS), Європейською 

системою дорожньої інформації та авторизації (ETIAS), Євродаком, Шенгенською 

інформаційною системою (SIS), та ECRIS-TCN.  

З викладеного можемо дійти висновку, що до засобів судового співробітництва 

в ЄС належать інформаційні системи, за допомогою яких відбувається спілкування 
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в професійному середовищі фізичних та юридичних осіб, юристів, суддів, 

прокурорів, а також централізований обмін інформацією в кримінальних справах, 

що спрямовано на забезпечення ПСБЮ. 

Інституційний механізм судового співробітництва в Європейському Союзі 

складається з Євроюсту, Європейської судової мережі та Європейська прокуратура.  

Європейське агентство з питань юстиції (Євроюст) підтримує судову 

координацію та співпрацю між національними органами влади у боротьбі з 

серйозною організованою злочинністю, що стосується більше ніж однієї країни ЄС. 

Євроюст координує розслідування та судове переслідування за участю щонайменше 

двох країн, вирішує конфлікти юрисдикції, сприяє застосуванню Європейських 

ордерів на арешт та про конфіскацію та заморожування. На базі Євроюсту також 

працюють Секретаріати Європейської судової мережі, Мережі об’єднаних слідчих 

груп та Мережі з розслідування та кримінального переслідування геноциду, 

злочинів проти людства та військових злочинів. 

Європейська судова мережа сприяє судовій співпраці у кримінальних справах 

між країнами ЄС. Її місією є вдосконалення, сприяння та пришвидшення 

міжнародного правового співробітництва, забезпечення належного виконання 

запитів про взаємну правову допомогу та взаємне визнання. Європейська судова 

мережа складається з контактних пунктів у державах-членах, визначених кожною 

державою-членом серед центральних органів, відповідальних за міжнародне 

правове співробітництво, та судових органів чи інших компетентних органів, що 

мають специфічні обов'язки у галузі міжнародного судового співробітництва. 

Тобто, контактні центри діють як «активні посередники», сприяють швидкому 

обміну досвідом між спеціалістами-правниками і за їх посередництвом, можна 

отримати практичну допомогу, наприклад щодо правильного складання запиту на 

міжнародну правову допомогу. 

Європейська прокуратура буде незалежною та децентралізованою 

прокуратурою ЄС, яка буде розслідувати злочини проти бюджету ЄС, такі як 

шахрайство та корупція. Регламент про створення Європейської прокуратури в 

рамках посиленої співпраці було прийнято 12 жовтня 2017 року і набув чинності 
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20 листопада 2017 року. До кінця 2020 року Європейська прокуратура має 

запрацювати, а держави-члени починаючи з 6 липня 2019 року повинні привести у 

відповідність своє законодавство до Директиви (ЄС) 2017/1371 про боротьбу з 

шахрайством стосовно фінансових інтересів Союзу за допомогою кримінального 

права. 

Проаналізувавши викладені типи, засоби та інституційний механізм судового 

співробітництва в ЄС, ми дійшли висновку, що це поняття («judicial cooperation») 

має унікальне змістовне наповнення, оскільки судове співробітництво між 

державами-членами ЄС базується на принципі взаємного визнання, який і визначає 

особливий інституційний механізм, робить можливим застосування широкого ряду 

засобів співпраці у ключових напрямках, є запорукою розширення співпраці. Ми 

визначили, що поняття судової співпраці в ЄС є збірним та включає в себе загальні 

питання регулювання співробітництва держав у цивільних, комерційних та 

кримінальних справах. 

Якщо порівнювати судове співробітництво в межах ЄС та співпрацю з питань 

правосуддя України та ЄС, то остання буде більшою мірою стосуватися розвитку 

системи українського правосуддя в світлі європейських стандартів, ніж 

безпосереднього співробітництва судових органів, що цілком обґрунтовано на 

даному етапі євроінтеграційних процесів в Україні. При цьому, поняття 

співробітництва у сфері правосуддя також має характер узагальнюючий, оскільки 

включає ті питання, які стосуються системи правосуддя загалом (як щодо 

кримінальних, так і цивільних справ). 

В світлі викладеного вважаємо, що вивчення існуючих засад правового 

регулювання співпраці України та ЄС у сфері правосуддя дасть змогу зрозуміти 

дійсну сутність співробітництва у сфері правосуддя, оцінити існуючий стан речей 

та перспективи досягнення судовою владою такого рівня незалежності та 

ефективності, який може бути визнаний достатнім з боку ЄС при встановленні 

відповідності України політичному критерію членства. 

На нашу думку, перш за все необхідно виокремити ті документи, які складають 

правову основу співпраці України та ЄС у сфері правосуддя.  
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Базовим документом, який визначає основи співпраці України та ЄС загалом та 

у сфері правосуддя зокрема є Угода про асоціацію. Питанням співпраці у сфері 

правосуддя (більшою чи меншою мірою) присвячені статті 8, 14, 24 та 471.  

Загальні ж положення щодо співпраці України та ЄС у сфері правосуддя без 

прив’язки до певних категорій судових справ конкретизовані у Плані дій 2007 року. 

Не дивлячись на те, що цей План прийнятий до набрання чинності Угодою про 

асоціацію, більшість його положень не були повністю втілені в життя.  

Так, Планом дій 2007 року напрямами співробітництва України та ЄС у сфері 

судочинства визначено: 

- заохочення зусиль України, спрямованих на забезпечення неупередженості, 

незалежності і компетентності суддів; імплементація стратегії правової реформи під 

назвою «Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого 

суду в Україні відповідно до європейських стандартів»;  

- перегляд законодавства стосовно Конституційного Суду України в світлі 

висновку Венеціанської Комісії Ради Європи;  

- підтримка зусиль України щодо запровадження системи адміністративних 

судів;  

- посилення спроможностей судової системи виконувати значні обсяги роботи 

та посилення адміністративних можливостей;  

- поліпшення доступу до правосуддя і запровадження належної системи 

правової допомоги;  

- запровадження спеціального навчання для суддів та осіб, що претендують на 

посади суддів; вдосконалення системи набору та просування суддів на основі 

об’єктивних критеріїв з метою підвищення рівня їх незалежності та 

неупередженості; 

- розгляд питання щодо розроблення Кодексу судової етики; створення 

незалежної комісії для проведення дисциплінарних слухань стосовно суддів;  

- вжиття рішучих заходів з реформування системи прокуратури згідно з 

відповідним Планом дій Ради Європи;  

- надання підтримки функціонуванню національної української електронної 
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бази даних, яка міститиме інформацію про всі судові рішення;  

- надання підтримки у створенні єдиної, впливової і незалежної професійної 

асоціації адвокатів;  

- вдосконалення професійного навчання суддів, працівників прокуратури і 

співробітників правоохоронних органів на основі дотримання прав людини 

відповідно до Конвенції з прав людини.  

У більшості з перелічених напрямів на сьогоднішній день Україною досягнуто 

значних результатів. Це стосується імплементації Концепції вдосконалення 

судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до 

європейських стандартів, затвердженої Указом Президента України від 10 травня 

2006 року № 361/2006. Незважаючи на те, що її положення на даний час дещо 

застаріли, а нові завдання визначені в Стратегії 2015-2020 роки, доцільно 

проаналізувати основні досягнення з імплементації Концепції та виокремити ті 

напрями роботи, які все ще залишаються нереалізованими. 

Європейська спільнота неодноразово звертала увагу на доцільність 

використання ІТ-технологій в сфері судочинства. На цьому наголошувалось: у 

Рекомендації CM/Rес (2009) 1 Комітету міністрів державам-учасницям Ради 

Європи з електронної демократії від 18 лютого 2009 року; у Висновку №14 (2011) 

Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо правосуддя та інформаційних технологій від 9 листопада 2011.  

Значний крок уперед в питаннях електронного судочинства було зроблено з 

прийняттям оновлених процесуальних кодексів, якими передбачено 

функціонування в судах Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи 

(далі – ЄСІТС), яка забезпечує обмін документами (надсилання та отримання 

документів) в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового 

процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і 

участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.  

Однак, на сьогодні ЄСІТС повністю не працює, оскільки 1 березня 2019 року, 

відповідно до рішення Вищої ради правосуддя (далі – ВРП) від 28 лютого 2019 року 

№ 624/0/15-19 Державна судова адміністрація України (далі – ДСА України) 
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повідомила про відкликання оголошення, опублікованого в газеті «Голос України» 

1 грудня 2018 року про її створення. Водночас, здійснення тестового режиму 

експлуатації ЄСІТС продовжується у складі наступних підсистем (модулів): 

- Єдиний контакт-центр судової влади України; 

- Єдина підсистема управління фінансово-господарськими процесами; 

- Офіційна електронна адреса (Електронний кабінет); 

- Офіційний веб-портал "Судова влада України"; 

- Єдиний державний реєстр судових рішень; 

- Електронний суд; 

- Автоматизований розподіл; 

- Судова статистика [68]. 

Станом на 25 лютого 2019 року в тестовому режимі запрацювала підсистема 

«Електронний суд» та модуль «Офіційна електронна адреса (Електронний 

кабінет)». Модулі «Офіційний веб-портал «Судова влада України» та «Єдиний 

державний реєстр судових рішень» продовжують працювати локально [69]. 

Підключення судів до інших модулів ЄСІТС не відбулося.  

Проте, навіть у разі вирішення проблем технічного характеру (наявність 

обладнання, відповідного персоналу та інше), найголовнішою проблемою, на нашу 

думку, все ж є те, що на сьогоднішній день не прийнято Положення про ЄСІТС. 

Однак, тенденція впровадження в Україні електронного правосуддя є позитивною. 

Поряд з іншим, необхідно звернути увагу на стан імплементації положень 

згаданої Концепції 2006 року щодо запровадження в Україні реституційного 

правосуддя, зокрема, інструменту медіації. Такий аналіз є особливо актуальним з 

огляду на те, що ЄС неодноразово наголошував та продовжує наголошувати на 

важливості більш широкого впровадження такої практики.  

Основоположними нормативно-правовими документами, в яких вказано на 

необхідність розвитку відновного правосуддя в європейських країнах є: рішення 

Ради Європейського Союзу від 15 березня 2001 року «Про місце жертв злочинів у 

кримінальному судочинстві» (2001/220/JHA); Рекомендація Ради Європи № R (99) 

19 «Про посередництво в кримінальних справах» від 15 вересня 1999 року; 
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Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Про медіацію в цивільних справах» 

(R № (2002) 10)  та «Про сімейну медіацію» (R № (98) 1); «Зелена книга» про 

альтернативне врегулювання спорів у цивільному та комерційному праві Комісії 

Європейських Співтовариств; Типовий закон ЮНСІТРАЛ «Про міжнародну 

комерційну примирювальну процедуру» (2002); Рекомендація 26 Конференції 

Європейських міністрів юстиції в Гельсінкі (7-8 квітня 2005 року) «Про соціальну 

місію системи кримінального судочинства – відновне правосуддя». 

Щодо роботи в цьому напрямі, то на підставі Європейського кодексу поведінки 

медіаторів Українським центром медіаторів розроблено Кодекс етики медіатора. 

Ще один Етичний кодекс медіатора розроблено Українським центром порозуміння.  

Український центр порозуміння (разом з його регіональними центрами, які 

створені у 14 регіонах України) першим почав впроваджувати процедури медіації в 

кримінальних справах за допомогою міжнародних фондів і, в першу чергу ЄС (в 

рамках проекту «Підтримка реформи системи кримінальної юстиції України: 

впровадження медіації в діяльність органів правової системи») [70, с. 39]. Також за 

сприяння Українського центру порозуміння та Швейцарського бюро 

співробітництва в Україні активно запроваджувалася практика таких форм 

відновного правосуддя як сімейні групові наради та кола примирення. Важливо 

зазначити, що кола примирення, які проводяться в Україні, не повною мірою 

відповідають загальновизнаній процедурі та розглядаються переважно як спроба 

скористатися неформальним підходом до проблеми молодіжної злочинності [70, с. 

53-54].  

Крім того, протягом 2006 року були розроблені проекти законів України «Про 

медіацію (посередництво) у кримінальних справах» та «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо процедури 

медіації (посередництва)», однак прийняті так і не були. Разом з тим, у грудні 

2015 року зареєстровано новий проект Закону України «Про медіацію». Медіація 

звільняє суддів від навантаження у зв’язку з розглядом справ невеликої тяжкості і 

надає можливість зосередитися на більш серйозних справах, однак, на жаль, як 

вірно зазначила Є. Макаренко, для України на даному етапі це «нереальна 
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реальність».  

З-поміж багатьох напрямів співпраці у сфері судочинства, вважаємо також за 

необхідне зупинитись на результатах та проблемах, що стосуються функціонування 

органів прокуратури та адвокатури. Обраний фокус вважаємо доцільним з огляду на 

внесені у 2016 році зміни Конституції України в частині правосуддя, в результаті 

яких обов’язковими складовими цього поняття стали прокуратура та адвокатура. 

Таким шляхом пішли більшість країн-членів ЄС (Латвія, Литва, Болгарія, Румунія, 

Бельгія, Італія, Греція, Іспанія, Нідерланди, Португалія, Франція, Фінляндія та інші) 

[71, с. 189]. 

Положення про необхідність забезпечення ефективності прокуратури було 

закріплене також у Порядку денному асоціації Україна – ЄС з метою імплементації 

Угоди про асоціацію. У грудні 2012 року Рада ЄС висловила сподівання, що 

Україна здійснить додаткові кроки у напрямі судової реформи, зокрема через 

всебічний перегляд у тісних консультаціях з Радою Європи та Венеціанською 

Комісією закону про прокуратуру [72]. 

Водночас, необхідно зазначити, що на підставі пункту 9 Перехідних положень 

Конституції України прокуратура продовжує виконувати функцію нагляду за 

додержанням законів при виконання судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних із 

обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання чинності законом про 

створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.   

Основні результати Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки 

виявилися у набранні чинності новим Законом «Про прокуратуру» і створенні 

органів самоврядування та органів, що забезпечують діяльність прокуратури (Рада 

прокурорів України, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів).  

На сьогоднішній день прийнято оновлений План дій Ради Європи для України 

на 2018-2021 роки. Згідно цього Плану в частині реформування прокуратури, 

основна увага приділятиметься подальшому вдосконаленню та узгодженню 

нормативно-правової бази; перегляду організаційної структури та ділових процесів, 

оптимізації внутрішніх робочих процедур із метою підвищення ефективності 
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діяльності, застосуванню стандартів Конвенції з прав людини у прокурорській 

діяльності; розбудові спроможності органів прокурорського самоврядування, у 

тому числі щодо узгодження засад дисциплінарного провадження зі стандартами 

Ради Європи [73]. 

Крім цього, як вже було зазначено, однією з важливих складових доступності 

правосуддя є і належна система правової допомоги.  

Як вірно зауважує Т.Б. Вільчик, однією з умов інтеграції України до ЄС є 

побудова такої системи адвокатури та створення законодавства щодо її організації і 

діяльності, норми якого відтворювали б модель демократичного правового 

інституту адвокатури [74]. 

Кожна держава-член ЄС регулює питання функціонування інституту 

адвокатури самостійно. Однак, ЄС прийняв дві основних директиви, які 

врегульовують основні питання здійснення адвокатської діяльності на 

наднаціональному рівні.  

Перша – Директива Ради ЄС 77/249/EEC від 22 березня 1977 року щодо 

регулювання ефективного використання адвокатами своєї професії для надання 

послуг (з останніми змінами у 2013 році). Вона передбачає можливість 

практикувати не лише на території тієї країни, де адвокат отримав кваліфікацію, а й 

на території будь-якої держави-члена ЄС, при чому кожна держава-член може 

визначити перелік категорій справ, які можуть бути довірені певним категоріям 

юристів.  

Друга – Директива Європейського парламенту та Ради ЄС 98/5/EC від 16 

лютого 1998 року щодо сприяння практиці адвокатської професії на постійній 

основі в державі-члені, відмінній від тієї, в якій була отримана кваліфікація. Вона 

передбачає можливість займатися адвокатською діяльністю після складання 

кваліфікаційного іспиту або отримання адаптаційного стажу на території держави, 

де має здійснюватися практика (при наявності трьох років безперервного стажу така 

особа звільняється від такого обов’язку). Адвокат має зареєструватися у державі, на 

території якої буде здійснювати свою діяльність та поінформувати відповідні 

органи у своїй державі. 
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Крім того, в ЄС діє Загальний кодекс правил для адвокатів країн ЄС, яким 

передбачено місце адвоката у суспільному житті, суть правил професійної етики 

адвоката, види діяльності, які є несумісними з діяльністю адвоката, 

регламентуються відносини з клієнтами, включаючи розміри і виплату гонорарів, 

відносини з судовими органами та працівниками судових органів, відносини з 

протилежними сторонами, питання заміни адвоката, навчання молодих адвокатів, а 

також вирішення спорів між адвокатами держав-членів ЄС. 

Як вірно зауважує Я.М. Жукорська, основні принципи вказаного Кодексу 

мають бути інтегровані в законодавство держав-членів ЄС. Яким чином це 

відбувається, кожна держава вирішує для себе сама. Так, Ірландія повністю 

прийняла Кодекс, замінивши ним чинний на той момент. В Англії він був значно 

адаптований і перероблений до їх Кодексу. В Нідерландах, Данії, Португалії і 

Бельгії він діє на рівні з їх Загальними кодексами [75, с. 128].  

З викладеного вбачається, що кожна країна ЄС сама визначає особливості 

функціонування адвокатури, а на наднаціональному рівні визначені лише 

мінімальні правила та механізми надання послуг адвокатами на всій території ЄС.  

Разом з тим, питання адаптації українського законодавства про адвокатуру до 

права ЄС можна розглядати через призму мінімальних стандартів, які в цілому 

виявляються у практиці адвокатури країн ЄС. Дане питання останнім часом набуло 

особливої актуальності в світлі активних наукових та експертних дискусій щодо 

прийняття нового Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(проекти № 9055, № 9055-1, № 9055-2). 

Так, варто звернути увагу на ще одну гарантію, яку треба посилити, зважаючи 

на передовий досвід країн ЄС та практику ЄСПЛ – дотримання адвокатської 

таємниці. Чинним законодавством України передбачено, що обшук та інші слідчі дії 

проводяться в присутності представника ради адвокатів регіону, який 

повідомляється про це завчасно. При цьому, його неявка не перешкоджає 

проведенню слідчих дій. Натомість, у Франції та Австрії чітко визначено 

неможливість проведення обшуку без представника ради адвокатів. 

ЄСПЛ у рішенні «Головань проти України» (2012 рік) вказав на те, що ні 



90 

Кримінальний процесуальний кодекс України, ні Закон «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» не містять будь-яких вимог до кваліфікації (освіта, досвід, 

місце роботи і т. д.) для понятих, що спостерігають за обшуком в офісі адвоката. 

Також такі спостерігачі не мають всіх необхідних засобів запобігання свавіллю в 

ході обшуку.  

Багато з положень вказаного законопроекту є дискусійними як професійному 

середовищі адвокатів, так і поза його межами. Ми ж, окрім викладеного, 

погоджуємося з позитивною оцінкою щодо підвищення рівня адвокатського 

самоврядування та прозорості адміністрування реєстру адвокатів. Також, в цілому, 

вважаємо прогресивними зміни до Конституції України щодо монополії 

адвокатури. 

Тож, законодавство України щодо висвітлених питань може та повинно бути 

приведено у відповідність до європейських стандартів.  

Окрім проаналізованих напрямів, варто також виділити успішне оновлення 

законодавства про Конституційний Суд України в світлі висновку Венеціанської 

Комісії від 22 червня 2006 року № 377/2006, позбавлення суду права направляти 

справи на додаткове розслідування в кримінальному процесі, вдосконалення 

професійного навчання суддів, працівників прокуратури і співробітників 

правоохоронних органів, що виявилось у встановленні на рівні закону мінімальних 

вимог до періодичності підвищення кваліфікації суддями та прокурорами  

Так, на підставі Концепції національних стандартів суддівської освіти 

Національною школою суддів України 1 лютого 2016 року було затверджено 

Положення про підготовку та теоретичне навчання суддів, яке, як і Концепція, 

потребує доопрацювання в найближчому майбутньому з огляду на необхідність 

приведення його у відповідність до нового Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» від 2 червня 2016 року. Наприклад, втратили актуальність положення 

Концепції щодо відмінностей у тривалості підвищення кваліфікації суддями, які 

призначені вперше, та суддями, призначеними безстроково, оскільки наразі Закон 

передбачає призначення суддів лише безстроково. Крім того, як наслідок прийняття 

нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів», у вказаній Концепції 
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також необхідно видозмінити перелік міжнародних документів, в яких закріплені 

європейські стандарти правосуддя, наприклад, доповнивши його  Висновком щодо 

проекту змін до Конституції України в частині правосуддя, затвердженого 

Конституційною комісією 4 вересня 2015 року, прийнятному Венеціанською 

комісією на її 104-му Пленарному засіданні 23-24 жовтня 2015 року, а також 

Рекомендацією (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо 

суддів: незалежність, ефективність та обов'язки, ухваленою Комітетом Міністрів 

Ради Європи на 1098 засіданні заступників міністрів 17 листопада 2010 року (в якій 

встановлені додаткові рекомендації щодо навчання суддів, зокрема з предметів 

економічної, соціальної та культурологічної тематики, та відповідності такого 

навчання вимогам відкритості, компетентності та неупередженості). 

Стосовно вдосконалення професійного навчання прокурорів, то перш за все 

варто зауважити, що відповідна система зазнала позитивних змін з часу прийняття 

Закону України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII, який 

відобразив результати довготривалої роботи над реформуванням системи 

прокуратури в світлі європейських стандартів. Так, цим Законом введено поняття 

спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, які успішно склали 

відповідний кваліфікаційний іспит і пройшли спеціальну перевірку. До введення 

такої підготовки випускники вищих навчальних закладів набували спеціальні 

навички в межах переддипломного стажування та стажування за місцем роботи.  

Значні зрушення щодо широкого запровадження вивчення прокурорами основ 

дотримання прав людини відповідно до Конвенції з прав людини знаменуються 

утворенням в Національній академії прокуратури України окремого відділу 

дослідження проблем впровадження практики ЄСПЛ в прокурорську діяльність. 

Крім того, необхідно зазначити про те, що вивчення будь-яких європейських 

стандартів дотримання прав людини та методів їх застосування в роботі прокурорів 

не було передбачено й Положенням про єдину систему підвищення кваліфікації 

прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури України. Такий напрям не 

закріплений в ньому і на даний час, що свідчить про необхідність внесення до нього 

відповідних змін та доповнень. 
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Так можна виділити зрушення в напрямку покращення суддівської освіти через 

ширшу участь Національної школи суддів України (далі – НШС України) у 

відповідних професійних міжнародних організаціях. 

Так, НШС України є членом Міжнародної організації суддівської освіти 

(IOJT), яка об’єднує більш, ніж 120 закладів освіти для суддів і прокурорів та 

здійснює свою діяльність через обговорення важливих питань на міжнародних та 

регіональних конференціях. Також НШС України є членом Лісабонської мережі, 

яка повністю інтегрована в діяльність Європейської комісії з питань ефективності 

правосуддя Ради Європи (CEPEJ). Безпосередня співпраця CEPEJ із НШС України 

відбувається у форматах експертних тематичних зустрічей в межах програм Ради 

Європи та ЄС (оскільки ЄС також бере активну участь у діяльності CEPEJ). 

Найглобальнішою проблемою України щодо участі як у IOJT, так і CEPEJ є 

відсутність представництва у них навчальних установ системи прокуратури. На 

сьогодні експертом від України у CEPEJ є С. Козьяков як Голова ВККС України, 

членом IOJT – НШС України. Оскільки бюджет Ради Європи покриває витрати 

лише одного експерта від кожної держави-члена у CEPEJ, то було б більш доречно 

призначити таким експертом особу, яка в однаковій мірі має необхідний 

адміністративний (управлінський) досвід як у сфері роботи судової системи, так і 

системи органів прокуратури. Виходячи з викладеного, більш доречно було б 

призначити експертом у CEPEJ Міністра юстиції України чи одного з його 

заступників (як це зробили Австрія, Чехія, Естонія, Німеччина та інші) та додати до 

членів Лісабонської мережі крім НШС України також і НАП України (як це зробила 

Швеція). 

З огляду на викладене необхідно зазначити, що у довгостроковій перспективі 

Україні необхідно поставити ціль поєднувати професійне навчання суддів та 

прокурорів, в тому числі на базі одного органу, працювати над забезпеченням тісної 

співпраці НШС України та Національній академії прокуратури України. В ЄС 

«судове навчання» означає навчання перш за все суддів та прокурорів.  

Національна асоціація адвокатів України (далі – НАА України) також активно 

співпрацює з ЄС та міжнародними організаціями адвокатів задля сприяння 
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гармонізації українського законодавства із законодавством ЄС. НАА України у 

жовтні 2015 року набула статус організації-члена Міжнародної організації адвокатів 

(IBA; її членами є також Асоціація правників України та Спілка адвокатів України), 

а у грудні 2016 року України стала 11 спостережним членом Ради адвокатських та 

правничих товариств Європи (ССВЕ).  

Надзвичайно важливе значення в світлі євроінтеграційного курсу України має 

співпраця з ССВЕ, оскільки НАА України бачить її своїм стратегічним партнером 

на шляху розбудови адвокатури України у відповідності з високими стандартами 

ЄС. ССВЕ – це «голос правничої професії», який говорить від імені понад 1 

мільйона адвокатів Європи, асоціацій адвокатів 45 країн. Крім того, ССВЕ є 

визнаним представником адвокатури у відносинах з інституціями ЄС та Радою 

Європи, міжнародними організаціями по всьому світу.  

Через співпрацю з Європарламентом та Єврокомісією ССВЕ має вплив на 

розробку законодавства про адвокатуру та кримінальне і корпоративне 

законодавство, надає інформацію про зміни процедур у Суді ЄС та ЄСПЛ. Серед 

переваг членства у Раді адвокатських і правничих товариств Європи для української 

адвокатури найбільш вагомим є інструментарій захисту прав адвокатів.  

Міжнародна підтримка CCBE в процесі впровадження європейських стандартів 

діяльності адвокатури важлива, проте говорити про дієвість такого інструментарію 

загалом не можна. Так, основним практичним (безпосереднім) «інструментом» 

роботи ССВЕ з Україною є листи до найвищих посадових осіб (наприклад, 

Президента України, Генерального прокурора) з проханням звернути увагу та 

вжити заходів з усунення порушень прав адвокатів (як конкретних осіб, так і 

негативної практики загалом). Безумовно, увага на найвищому рівні є позитивною 

практикою, однак такий механізм не тягне за собою ніяких правових наслідків, а 

його дієвість може бути легко поставлена у залежність від політичної волі.  

Говорячи про вдосконалення системи надання правової допомоги не можна 

оминути увагою розвинену на теренах ЄС практику надання допомоги pro bono (від 

латинського pro bono publico- заради громадського блага), яка у 2013 році почала 

активно розвиватися в Україні.  
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Практика надання юридичної допомоги на громадських засадах найбільш 

розвинена в Сполученому Королівстві, зокрема, в Англії та Уельсі. Дуже активно 

розвивається вона в Угорщині, передусім завдяки створенню у 2007 році 

Угорського Центру координації юридичної допомоги pro bono Інститутом «Право 

суспільних інтересів» (PILnet). Франція ж обмежується лише наданням 

консультацій з метою забезпечення доступу громадян до правової інформації 

(l’access au droi). Разом із тим, у жодній з європейських країн не передбачений 

обов’язок адвокатів надавати юридичну допомогу на громадських засадах [76, с. 

306-308]. 

Допомога «pro bono» надається безкоштовно бідним і особливо нужденним і 

вітається на юридичних фірмах. Практика надання послуг у системі «pro bono» 

широко використовується великими юридичними фірмами, які розглядають роботу 

«pro bono» як частину своїх зобов’язань перед суспільством, а також як можливість 

для фірми і адвокатів займатися благодійністю, а молодим адвокатам – отримати 

досвід. Багато фірм вимагає від адвокатів певної кількості годин роботи з надання 

безкоштовних юридичних послуг в місяць/рік, а в деяких із них це виступає одним 

із критеріїв оцінки діяльності юриста, яка враховується при просуванні по службі 

або збільшенні оплати. Послуги «pro bono» не надаються із питань, пов’язаних, 

наприклад, з судовим представництвом або представництвом у кримінальних 

справах, тобто в тих сферах, де послуги адвокатів оплачуються в межах державної 

системи субсидованої юридичної допомоги.  

Не дивлячись на те, що Україні відома практика надання допомоги «pro bono», 

вона є недостатньо розвинена, а про такий вид безоплатної правової допомоги мало 

відомо широкому загалу. В Україні допомога «pro bono» включає всі види 

безоплатної допомоги. Така допомога надається та координується дуже широким 

колом суб’єктів: через біржі Pro Bono, окремими громадськими організаціями 

(наприклад, «Всеукраїнське об'єднання адвокатів, які надають безоплатну правову 

допомогу»), юридичними клініками при університетах, а також будь-якими іншими 

фахівцями у галузі права.  

Наприклад, Біржа Pro Bono організовує надання безоплатної юридичної 
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допомоги соціально орієнтованим благодійним організаціям, неурядовим 

організаціям, волонтерським рухам, в окремих випадках державним установам 

(наприклад музеям), також бізнес проектам, які засновані та реалізуються на 

принципах соціального підприємництва. Індивідуальними запитами фізичних осіб 

біржа не займається. 

Факт утворення Біржі Pro Bono є безумовно позитивним зрушенням, що 

наближає Україну до європейських стандартів. Біржа бере активну участь у роботі 

Європейського Pro Bono Альянсу, отримує підтримку Представництва 

Європейського Союзу в Україні, а тому має можливість залучати нових партнерів 

для вирішення тих проблем, з якими до неї звертаються, переймати необхідний 

досвід та пропагувати важливість діяльності pro bono в цілому. 

Якщо великі юридичні фірми визначились із суспільним обов’язком надавати 

допомогу у розв’язанні значимих і системних проблем, то невеликі юридичні 

компанії (наприклад, в обласних центрах) зовсім не беруть участі у практиці pro 

bono. Це зумовлено щонайменше двома факторами, які варто змінити в 

найближчому майбутньому. По-перше, на додаток до нестачі історичної культури 

pro bono в Україні, вітчизняні юридичні фірми, як правило, не мають відповідної 

політики, по-друге, робота поза межами інтересів фірми рідко заохочується 

керівництвом.  

Запровадити та розповсюдити політику pro bono на юридичних фірмах можна 

через: правову освіту щодо значимості надання юридичної допомоги pro bono; 

встановлення норм щодо кількості годин з надання безоплатної правової допомоги 

та, залежно від цього, рівня зниження оподаткування. Додатковим заохоченням для 

юридичних фірм у діяльності pro bono може бути ряд премій, що виплачуються як 

юристам всередині фірми, так і юридичним фірмам, які надають юридичні послуги 

на громадських засадах (як це практикується у Сполученому Королівстві). Крім 

того, було б доречно включити допомогу pro bono до програм стажування молодих 

юристів, оскільки у такий спосіб фірма зможе не лише діяти «pro bono publicо», а й 

перевірити кваліфікованість майбутнього працівника, його морально-етичні якості.  

У контексті викладеного необхідно також зауважити, що переймаючи ті чи 
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інші європейські практики варто враховувати поточне становище України на ринку 

юридичних послуг, надавати широкий спектр вибору варіантів запровадження 

діяльності pro bono, яка має заохочуватися державою чи то через систему 

оподаткування чи через інші пільги без чітких вказівок, оскільки діяльність pro bono 

як така – добровільна. 

Як бачимо, Україною вжито заходів щодо виконання більшості напрямів, що 

визначені у Плані дій 2007 року, а подальші пріоритети співпраці у сфері 

правосуддя визначаються Стратегією 2015-2020, що свідчить про те, що План дій 

2007 року застарів та потребує оновлення.  

Важливо зауважити, що наразі Україною ведеться робота над проектом нового 

Порядку денного у сфері юстиції, свободи та безпеки. Це рамковий документ, який 

покликаний структурувати діалог між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та 

безпеки, а також визначити пріоритети співпраці у 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 [77]. 

Після погодження цього документа ми отримаємо нові напрями правового 

співробітництва з ЄС в світлі Угоди про асоціацію.  

 

2.2. Правове регулювання співробітництва у цивільних справах 

 

Ідея співпраці з цивільних справ у ЄС стала наслідком ідеї «європейського 

судового простору», яка вперше була популяризована французьким президентом 

Валері Жискард д’Естеном у 70-х роках і була зумовлена необхідністю боротьби з 

найгострішою на той час проблемою – тероризмом [78, c. 41]. В подальшому ж, на 

основі такого співробітництва, держави розпочали співпрацю і в інших сферах, 
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зокрема, у сфері цивільного судочинства, на чому наголосила Європейська Рада у 

1999 році на зустрічі у Тампере. 

Правове співробітництво у цивільних справах в ЄС регулюється ДФЄС – 

стаття 81, Протоколами № 21 та № 22 до нього, а також рядом Регламентів та 

Конвенціями. У статті 81 визначено загальну спрямованість співробітництва у 

цивільних справах, яке в ЄС орієнтоване на забезпечення: взаємного визнання та 

забезпечення виконання у державах-членах судових рішень та рішень у 

позасудових справах; транскордонного вручення судових та позасудових 

документів; сумісності норм щодо колізії права та юрисдикції, що застосовуються у 

державах-членах; співробітництва у збиранні доказів; ефективного доступу до 

правосуддя; усунення перешкод для належного функціонування цивільного 

провадження, в разі потреби – через сприяння узгодженості правил цивільного 

процесу, чинних у державах-членах; розвитку альтернативних методів розв’язання 

спорів; підтримки навчання суддів та судового персоналу. 

Основними цілями судової співпраці в ЄС є юридична визначеність та простий 

та ефективний доступ до правосуддя. Зазначені цілі виражаються у більш 

конкретних інструментах, таких як: застосування тимчасових та запобіжних 

заходів, спеціальні процесуальні строки, використання спеціальних 

автоматизованих систем, особливі процедури виконання судових рішень у 

цивільних справах, Європейське платіжне доручення, особлива Європейська 

процедура дрібних спорів (сприяє спрощенню та пришвидшенню вирішення спорів 

транскордонного характеру з ціною позову до 5000 тисяч доларів), окремі 

процедури банкрутства для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

забезпечувальні заходи (заборонний наказ чи інший схожий охоронний ордер). 

Перелічені інструменти вважаються спеціальними для судового 

співробітництва між державами-членами ЄС у цивільних справах і базуються на їх 

взаємному визнанні. Застосування кожного з таких інструментів в праві ЄС 

врегульовано відповідним Регламентом чи Директивою. При цьому їх використання 

спрощено до мінімуму за рахунок можливості заповнення відповідних форм, які 

розроблені для кожної держави-члена за допомогою засобів порталу «e-Justice».  
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З викладеного можна зробити висновок, що інструменти співпраці у цивільних 

справах в ЄС мають своєю метою слухання справи лише одним судом із 

застосуванням одних правових норм для вирішення спору з подальшим визнанням 

та виконанням судових рішень у будь-які країні без жодних проміжних процедур. 

Досліджуючи правові основи співробітництва між Україною та ЄС у цивільних 

справах, ми будемо порівнювати деякі засоби правового регулювання з тими, які 

застосовуються в межах самого ЄС для повного розуміння сутності тієї правової 

системи, частиною якої України хоче стати в майбутньому.  

Так, співпраця між Україною та ЄС у цивільних справах є складовою 

правового співробітництва, яке виділяється як окремий напрям співпраці у сфері 

юстиції. 

Аналізуючи особливості правового регулювання співробітництва у цьому 

напрямі, перш за все варто визначити його характер. Так, у Плані дій 2007 року 

виділено три напрями співробітництва у сфері юстиції: судочинство, правове 

співробітництво, затримання та ув’язнення. Питанням правового співробітництва в 

Угоді про асоціацію присвячена окрема норма – стаття 24 Розділу III «Юстиція, 

свобода та безпека». Порівнюючи положення стосовно правового співробітництва, 

що закріплені у Плані дій 2007 року та в Угоді про асоціацію, можна виділити одну 

особливість – у статті 24 останньої окрім вказівки на розвиток подальшої співпраці 

у цивільних та кримінальних справах на основі відповідних багатосторонніх 

документів, чітко зазначається характер такої співпраці – судовий. 

Так, частиною другою статті 24 Угоди про асоціацію визначено, що сторони 

домовилися розвивати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у 

цивільних справах на основі відповідних багатосторонніх правових документів, 

зокрема конвенцій Гаазької конференції з міжнародного приватного права (далі – 

ГКМПП). Тобто, судова співпраця у цивільних справах базується на відповідних 

багатосторонніх правових документах, зокрема на конвенціях ГКМПП у трьох 

основних сферах – міжнародного правового співробітництва, судового процесу та 

захисту дітей. 

Більш детально співробітництво у цивільних справах на основі конвенцій 
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ГКМПП можна визначити виходячи з положень Плану дій 2007 року. Так, 

відповідно до цього документу співпраця у цивільних справах полягає у: 

- сприянні практичному втіленню правової допомоги у цивільних справах, 

повна імплементація Гаазької Конвенції про збір доказів (1970) і Гаазької Конвенції 

про використання документів (1965);  

- посиленні співробітництва у сфері захисту прав дітей, у тому числі шляхом 

вивчення можливостей для приєднання до міжнародних конвенцій, зокрема щодо 

відповідальності батьків, усиновлення, стягнення аліментів і виконання рішень про 

утримання, а також заповітів та спадкоємства;  

- забезпечення імплементації Гаазької Конвенції 1980 року про цивільні 

аспекти міжнародного викрадення дітей. 

Ми проаналізуємо лише найважливіші питання в межах виділених напрямів.  

Узгодженої позиції щодо змісту поняття правової допомоги немає. Часто його 

розглядають як складову міжнародного правового співробітництва.  

Енциклопедія міжнародного публічного права надає таке визначення поняття 

правової допомоги – «правова (судова) допомога» означає допомогу, яка надається 

державними органами однієї держави щодо судових процедур в іншій державі до 

завершення судового розгляду. При цьому зауважується, що поняття судової 

допомоги не застосовується до позначення правовідносин щодо визнання та 

виконання іноземних судових рішень, оскільки ці відносини є предметом 

регулювання інших правил [80, с. 242]. 

Що стосується розуміння змісту правової допомоги на теренах Європейського 

Союзу, то поняття «взаємної правової допомоги» тлумачиться як форма співпраці 

між різними країнами з метою збирання та обміну інформацією. Органи влади 

однієї країни можуть запитувати і надавати докази, які знаходяться в одній країні, 

для надання допомоги у кримінальних розслідуваннях або судових процесах, що 

відбуваються в іншій [81]. Важливо зауважити, що у ЄС правова допомога 

належить до одного із типів судового співробітництва, яке, в свою чергу, є 

частиною міжнародної співпраці.  

В Україні визначення поняття міжнародної правової допомоги випливає з 
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процесуальних кодексів. У цивільному процесі правова допомога розглядається 

через виконання судових доручень у справах за участю іноземних осіб.  

Питання системності та взаємозв’язку трьох сфер співпраці у цивільних 

справах – міжнародного правового співробітництва, судового процесу та захисту 

дітей – в контексті Угоди про асоціацію раніше не досліджувалося. Ми 

погоджуємося з думкою П.А. Смирнова, Е.Б. Мельникова, М.П. Глуміна, які 

вважають, що «міжнародне співробітництво у цивільних та кримінальних справах» 

є більш широким поняттям, ніж «міжнародна правова допомога» й включає в себе 

надання конкретних форм міжнародної правової допомоги.  

Щодо співвідношень термінів «міжнародне правове співробітництво» (яким 

оперує Угода про асоціацію) та «правова допомога» (також міститься в Плані дій 

2007 року), то, виходячи з аналізу цих двох документів, можна зробити висновок, 

що перше поняття є ширшим, оскільки міжнародне правове співробітнцитво 

реалізується через різні форми правової допомоги. Крім того, виходячи з 

тлумачення положень Угоди про асоціацію, міжнародне правове співробітництво 

здійснюється в межах судового співробітництва. При цьому, вживання в Угоді про 

асоціацію терміну «судове співробітництво» також окреслює характер 

міжнародного правового співробітництва – судовий. 

Таким чином, положення статті 24 Угоди про асоціацію означають, що Україна 

стала на шлях гармонізації з правом ЄС, оскільки тлумачення тих термінів, якими 

вона оперує, повністю йому відповідає.  

Говорячи про співпрацю між Україною та ЄС у сфері судового процесу, то така 

співпраця визначається через повну імплементацію двох конвенцій: Гаазької 

Конвенції про збір доказів і Гаазької Конвенції про використання документів.  

Україна є стороною Гаазької конвенції про отримання за кордоном доказів у 

цивільних або комерційних справах 1970 року (далі – Конвенція 1970 року). Метою 

Конвенції 1970 року сторони визначили полегшення передачі та виконання судових 

доручень, а також піклування про поліпшення взаємної правової допомоги. Згідно 

положень вказаної Конвенції її сторони через центральні органи, за загальним 

правилом, виконують судові доручення з проханням отримати докази або провести 
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інші процесуальні дії. При цьому, такі «інші процесуальні дії» не включають 

вручення судових документів або проведення дій з метою виконання або 

примусового виконання судових рішень чи розпоряджень, або постанов про 

застосування тимчасових чи охоронних заходів.  

Погоджуючись з В.Ю. Білоконь [82], слід зазначити, що, в разі, коли з країною, 

де потрібно здійснити певні процесуальні дії, укладено двосторонній договір і вона 

ж є учасницею цієї Конвенції, суд має право вибору, на підставі якого 

міжнародного інструмента оформлювати судове доручення.  

Щодо Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів 

у цивільних або комерційних справах 1965 року (далі – Конвенція 1965 року), то ця 

Конвенція врегульовує якраз ті питання, які виключені зі сфери застосування 

Конвенції 1970 року – вручення судових та позасудових документів за кордоном. 

Даною Конвенцією закріплено відповідні формуляри документів про прохання, 

підтвердження вручення документа, вимоги до оформлення документа, що підлягає 

врученню.  

Механізм передачі документів аналогічний тому, що визначений Конвенцією 

1970 року і полягає у посередництві центральних органів.  

Приєднання України до вказаних Конвенцій безумовно є позитивним 

фактором, оскільки це означає наближення до так званої «Гаазької системи 

судового процесу». Оскільки сторонами обох зазначених вище Конвенцій є майже 

всі держави-члени ЄС (за виключенням Ірландії та Бельгії, які не підписали 

Конвенцію 1970 року), то приєднання України до цих Конвенцій заклало і складає 

основу процесуальної співпраці у цивільних справах з кожною країною ЄС.  

Що стосується практичних аспектів застосування в Україні конвенцій з питань 

судового процесу, то найчастішою проблемою є їх неправильне застосування 

судами. Часто не враховуються положення Конвенції 1965 року, яка повністю 

замінила статті 1-7 Конвенції 1954 року. Так, суди не враховують відповідні зміни і 

застосовують ті норми Конвенції 1954 року з питань цивільного процесу, які не 

підлягають застосуванню (наприклад, ухвала Ленінського районного суду міста 

Миколаєва від 6 січня 2017 року у справі 489/6437/16-ц). 



102 

Не дивлячись на те, що вказані питання у 2014 році піднімалися в роз’ясненнях 

Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 

та уточнені в Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань 

надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, 

отримання доказів та визнання і виконання судових рішень від 27 червня 2008 року 

№ 1092/5/54, вказана проблема й досі існує. 

Також можна виділити декілька проблем у застосуванні українськими судами 

Конвенції 1970 року. Найчастіше спостерігається нерозуміння сторонами та їх 

представниками особливостей перекладу документів, через що позови залишаються 

без руху (наприклад, ухвала Шевченківського районного суду міста Києва від 

27 червня 2016 року у справі № 761/22939/16-ц).  

Крім того, часто суди не враховують застереження, зроблені Україною під час 

приєднання до Конвенції 1970 року, зокрема, щодо незастосування Глави II, за 

винятком статей 15, 20, 21 та 22.  

Таким чином можна зробити висновок, що найбільшою проблемою у 

застосуванні конвенцій у сфері судового процесу є недостатня увага суддів до 

визначення в кожному конкретному випадку сторін конвенцій, а також 

неврахування застережень та змін, які вносяться до них. При цьому найбільша 

кількість помилок спостерігається саме на стадіях вирішення питання про відкриття 

провадження у справі.  

Для вирішення цієї проблеми необхідно частіше проводити узагальнення 

судової практики з питань, що стосуються застосування Гаазьких конвенцій, 

надавати місцевим судами відповідні роз’яснення, а також запровадити окрему 

тематику занять в НШС України.  

Що стосується права ЄС в частині транскордонного вручення документів, то 

воно регулюється Регламентом № 1393/2007 Європейського парламенту і Ради ЄС 

від 13 листопада 2007 року про передачу судових і позасудових документів у 

цивільних та комерційних спорах (сервіс по документах), і про скасування 

Регламенту Ради ЄС 1348/2000. Основною відмінністю процедур за цим 

Регламентом у порівнянні з тими, що встановлені Конвенцією про вручення за 
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кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах 

1965 року (стороною якої є Україна) є наступне. 

По-перше, Регламентом 1393/2007 передбачена розгалужена система 

уповноважених органів на передачу документів: центральний орган та 

супроводжуючі органи, якими можуть бути державні посадові особи, уповноважені 

органи, інші особи. Супроводжуючі органи утворюються в різних географічних 

регіонах, що значно прискорює передачу документів, тоді як центральний орган 

відповідає лише за загальне керівництво цим процесом та вирішує найважливіші 

проблеми. По-друге, Регламентом 1393/2007 встановлено максимально допустимий 

строк передачі документів – 1 місяць. 

Згідно Конвенції 1965 року строк вручення чітко не визначений, вона оперує 

поняттям «належний строк». Щодо вирішення проблем, які можуть виникнути у 

зв’язку з врученням документів, то згідно Конвенції 1965 року такі проблеми 

вирішуються по дипломатичних каналах, а не центральним органом.  

Це свідчить про те, що система співпраці щодо вручення документів на теренах 

ЄС більш розгалужена та узгоджена, завдяки чому встановлено чіткіші умови 

співпраці, зокрема щодо строків, умов застосування попередніх та охоронних 

заходів, особливостей визначення дати вручення документів.  

Щодо співпраці в отриманні доказів в ЄС, то це питання регулюється 

Регламентом Ради ЄС № 1206/2001 від 28 травня 2001 року, за яким основною 

особливістю порядку отримання доказів на теренах ЄС є можливість 

безпосереднього (прямого) пересилання запитів між судами та безпосереднього 

виконання таких запитів судовим персоналом за попереднім погодженням з 

центральним органом (стаття 17). Згідно Конвенції 1970 року отримання доказів 

здійснюється через центральні органи кожної держави, які виконують функції 

посередника між судовими органами. Крім того, Регламент № 1206/2001 передбачає 

широку градацію затверджених форм документів, чітке регулювання строків 

(зокрема, щодо виконання запиту, щодо надсилання підтвердження про отримання 

запиту), заохочення до використання сучасних технологій. 

З викладеного вбачається, що основною відмінністю регулювання порядку 
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вручення документів та отримання доказів є можливість виконання таких дій 

судовими органами та їх працівниками безпосередньо, тобто без посередництва 

центральних органів. Це значно пришвидшує вказані процеси та сприяє кращому 

доступу до правосуддя в країнах ЄС.  

Маючи на меті наближення засад співробітництва у цивільних справах до 

права ЄС, ми можемо скористатися інструментом, що передбачений статтею 27 

Конвенції 1970 року, яка дає можливість кожній країні, яка до неї приєднуються, 

заявити, що судові доручення можуть направлятися її судовим органам іншими 

каналами, ніж передбачені у статті 2, тобто не через систему центральних органів. 

Серйозних перешкод, які б унеможливлювали проголошення Україною такої заяви 

немає. Так, відповідні доручення могли б надходити українською мовою 

(відповідно до зробленої Україною заяви) безпосередньо до уповноваженого суду, 

який у разі виникнення труднощів щодо застосування Конвенції 1970 року, не 

позбавлений можливості звернутися по експертну допомогу до центрального 

органу. Це той шлях покращення співпраці з ЄС з питань отримання доказів за 

кордоном, який є цілком можливим та доречним.  

Говорячи про сфери співробітництва України та ЄС у цивільних справах, варто 

зазначити, що найбільше уваги приділяється все ж сфері захисту дітей, яка включає 

в себе багато напрямів.  

Так, окремим завданням у Плані дій 2007 року визначено забезпечення 

імплементації Гаазької Конвенції 1980 року про цивільні аспекти міжнародного 

викрадення дітей (далі – Конвенція 1980 року). Для України стороною цієї 

Конвенції вважається держава, що визнала приєднання України до Гаазької 

Конвенції або приєднання якої до Конвенції визнано Україною відповідно до статті 

38 Гаазької Конвенції. Отже, у кожному конкретному випадку при вирішенні спорів 

відповідно до Конвенції 1980 року суд має звертати увагу на її чинність у 

взаємовідносинах між нашою державою та кожною конкретною іноземною 

державою. 

Безпосередній механізм реалізації визначених у Конвенції 1980 року прав 

полягає у зверненні особи до Центрального органу із заявою про забезпечення 
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повернення дитини або безпосередньо до суду. Конвенція встановлює умови, які 

повинні перевірятися судами для винесення розпорядження (рішення) про 

повернення дитини, а також випадки, які тягнуть за собою відмову в задоволенні 

відповідної заяви. 

З метою однакового розуміння і застосування положень Конвенції 1980 року у 

квітні 1981 року ГКМПП була видана Пояснювальна доповідь, відома як Доповідь 

Перес-Вера, яка фактично являє собою загальний та постатейний коментар до 

Конвенції 1980 року [83]. У 2003 році ГКМПП також опублікувала Частину ІІ 

«Керівництва з належної практики з питань застосування Гаазької конвенції про 

цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25 жовтня 1980 року» 

– Заходи з імплементації. 

Так, серед заходів, які повинні вживати держави, що приєднуються до 

Конвенції є: спеціалізована підготовка суддів та інших правників та державних 

службовців з питань Гаазького судочинства (п. 5), вирішення питання про 

необхідність внесення змін до законодавства щодо ефективного виконання судових 

рішень (п.п. 6.7) [84].  

Потребує змін українське законодавство, яким регулюється виконання судових 

рішень. Так, згідно Конвенції 1980 року примусове виконання рішень здійснюється 

відповідно до визначеного у кожній державі порядку. На практиці суди часто 

припускаються помилок під час вирішення подань виконавчих органів про 

оголошення розшуку особи, з якою утримується дитина, та тимчасове влаштування 

дитини до дитячого лікувального закладу до приїзду особи, на користь якої 

ухвалено рішення про повернення. Суди, задовольняючи клопотання про 

влаштування дитини до дитячого лікувального закладу, ототожнюють висновок про 

повернення дитини з висновком про її відібрання, що є недопустимим [85]. 

Отже, Україні потрібно вжити заходів щодо доповнення Закону України «Про 

виконавче провадження» положеннями про особливості виконання судових рішень, 

ухвалених відповідно до Конвенції 1980 року. Важливо зауважити, що це питання, 

як одне з основних в процесі імплементації Конвенції, піднімалося ще у 2003 року у 

вказаному вище Керівництві (п.п. 6.7.), однак і до сьогодні залишається без уваги. 
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Поряд із цим у сфері захисту прав дітей також виокремлено необхідність 

вивчення можливостей для приєднання України до міжнародних конвенцій щодо 

відповідальності батьків, усиновлення, стягнення аліментів і виконання рішень про 

утримання, а також заповітів та спадкоємства.  

У листопаді 2006 Україна приєдналася до Гаазької Конвенції про юрисдикцію, 

право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо 

батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 19 жовтня 1996 року 

(набрала чинності для України 1 лютого 2008 року) (далі – Конвенція 1996 року). 

Стосовно безпосередньо судового співробітництва, то Конвенцією 1996 року 

визначаються: засади та умови співробітництва судових органів договірних держав; 

право, що повинно застосовуватись в залежності від різних обставин; умови 

міжнародного визнання заходів, вжитих компетентними органами; положення щодо 

транскордонного виконання вжитих заходів та про право, яке застосовується під час 

такого виконання.  

Як вірно зауважує М.Б. Сніжко, Конвенція 1996 року надає можливість для 

оперативного прийняття рішень, взаємного визнання таких рішень та сприяє 

співробітництву компетентних органів. У порівнянні з Конвенцією 1980 року вона 

більш детально регламентує умови судової співпраці та застосовуване право [86]. 

Питання, які регулюються Конвенцією 1996 року, на теренах ЄС врегульовані 

Регламентом Ради Європейського Союзу № 2201/2003 від 27 листопада 2003 року 

про юрисдикцію, визнання і виконання судових рішень у сімейних справах і 

справах про обов'язки батьків (Брюссель II bis). В цілому вказаний Регламент 

співвідноситься з Конвенцією 1996 року, регулюючи відповідні питання більш 

широко та детально. 

Вартим уваги є те, що Регламент № 2201/2003 закріплює широкий спектр 

питань, в яких беруть участь центральні органи. Порівнюючи кількість заходів, в 

яких залучені центральні органи держав-членів ЄС щодо транскордонної передачі 

документів та отримання доказів (у сфері судового процесу загалом) з тією 

кількістю заходів, які передбачені Регламентом № 2201/2003, вбачається, що 

відповідні центральні органи в питаннях захисту прав дітей виступають не лише 
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механізмом централізації, а гарантують широку участь та обізнаність найвищих 

органів влади кожної країни у вирішенні проблем, пов’язаних з найбільш 

вразливою категорією населення – дітьми. Такий підхід цілком обґрунтований і 

характеризується сталістю та одностайністю як на теренах ЄС, так і поза його 

правовими межами. 

До міжнародних документів у сфері захисту дітей, до яких повинна 

приєднатися Україна віднесено також документи з питань усиновлення.  

Наразі основним міжнародним документом, яким детально регулюються 

питання іноземного усиновлення є Конвенція про захист дітей та співробітництво 

стосовно іноземного усиновлення від 29 травня 1993 року (далі – Конвенція 

1993 року), сторонами якої є 98 держав світу, серед яких і всі держави-члени ЄС. 

Цією Конвенцією передбачено створення гарантій дотримання основних прав 

дитини при здійсненні усиновлення, створення систем співробітництва між 

державами для відвернення викрадення, продажу дітей, торгівлі ними та 

забезпечення визнання усиновлення у договірних державах. Нею також встановлені 

конкретні вимоги до міждержавного усиновлення та процедурні питання. Варто 

зауважити, що вказаною Конвенцією не визначаються конкретні органи щодо 

участі у процедурі міждержавного усиновлення та їх компетенція в цьому процесі. 

Такий порядок кожна держава визначає сама – повідомляє про призначений 

Центральний орган, уповноважені організації та про компетентний орган, який 

уповноважений приймати рішення про усиновлення (стаття 4) і видавати відповідне 

свідоцтво, яке визначається іншими договірними державами (стаття 23). 

На теренах Євросоюзу основними міжнародними документами, якими 

регулюються питання міждержавного усиновлення є Конвенція ООН про права 

дитини та досліджувана Конвенція 1993 року [87]. У ЄС немає уніфікованих правил 

щодо усиновлення і кожна країна-член застосовує власні правила, дотримуючись 

при цьому загальних принципів, що закріплені в міжнародних конвенціях, зокрема 

в Конвенції 1993 року. Так, в Євросоюзі повноваженнями приймати рішення про 

усиновлення наділені судові чи адміністративні органи [88]. В деяких державах 

повноваження Центрального органу збігаються з повноваженнями компетентних 
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органів, які вправі приймати рішення про усиновлення (наприклад, Болгарія та 

Бельгія), в багатьох країнах повноваженнями приймати рішення про усиновлення та 

видавати відповідні свідоцтва наділені виключно судові органи (Польща, 

Нідерланди, Люксембург, Греція, Фінляндія). З огляду на таку особливість, 

запровадження Конвенцією 1993 року системи співробітництва передбачає не лише 

систему адміністративної співпраці Центральних органів та уповноважених 

організацій (де такі створені), а й судових органів всіх держав, які ратифікували цю 

Конвенцію.  

Україна ж не приєдналася до Конвенції 1993 року. Комітет ООН з прав дитини 

неодноразово наголошував на необхідності ратифікації Україною зазначеної 

Конвенції (наприклад у Заключних рекомендаціях, прийнятих 3 лютого 2011 року). 

Проект Закону «Про приєднання України до Конвенції про захист дітей і 

співробітництво в галузі міждержавного усиновлення» шість разів вносився на 

розгляд у Верховну Раду України (у 2001, 2003, 2006, 2008, 2010 та 2013 роках 

[89]). Кожного разу основні суперечки стосувалися статусу та порядку діяльності 

організацій з міжнародного усиновлення, а також питань виїзду усиновленої дитини 

в країну проживання усиновлювача лише після набрання чинності рішенням суду 

України про усиновлення.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

вказало на цілу низку невідповідностей норм національного законодавства у разі 

приєднання до Конвенції та відсутність механізмів для її імплементації. Так, у 

висновках вказується на необхідність доопрацювання законопроектів щодо порядку 

видачі дозволів організаціям, спеціально уповноваженим іноземними державами 

(акредитованим організаціям), на провадження діяльності, пов'язаної з 

усиновленням в Україні дітей іноземцями – не вирішено питання щодо того чи 

такий порядок має визначатися Кабінетом Міністрів України чи закріплюватись у 

Сімейному кодексі України.  

Нам видається доцільною рекомендація Головного науково-експертного 

управління про необхідність прийняття окремого закону, в якому має бути 

визначений порядок діяльності акредитованих організацій. Такий шлях на сьогодні 
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видається найбільш обґрунтованим, зокрема, з огляду на те, що в законопроекті про 

внесення змін до Сімейного кодексу України (№ 2002) пропонується чітка норма, 

якою забороняється будь-яка посередницька чи комерційна діяльність щодо 

усиновлення дітей. Усиновлення дітей іноземцями – це сфера, в якій недопустимі 

будь-які зловживання, тоді як самостійна система посередницької діяльність з цих 

питань, яка була б абсолютно новою для України, не змогла б гарантувати 

достатній рівень довіри та захисту від зловживань.  

Крім вказаної законодавчої проблеми щодо ратифікації Конвенції 1993 року, 

існує ще одна, не менша за своїми масштабами та значимістю. Це неузгодженість з 

Конвенцією матеріального та процесуального законодавства, зокрема статті 223 

Сімейного кодексу України та 254 Цивільного процесуального кодексу України 

(далі – ЦПК України) щодо особистої подачі усиновлювачами заяв про 

усиновлення.  

Роботу над приєднанням до Конвенції 1993 року не можна назвати активною, а 

тому вона має бути активізована. 

Наступною сферою співпраці України та ЄС з питань захисту дітей є 

приєднання до міжнародних конвенцій щодо стягнення аліментів і виконання 

рішень про утримання.  

Гаазький механізм співробітництва у сфері стягнення аліментів і виконання 

рішень про утримання складається з Конвенції про міжнародне стягнення аліментів 

на дітей та інших видів сімейного утримання від 23 листопада 2007 року (далі – 

Гаазька Конвенція про стягнення аліментів) та Протоколу про право, що 

застосовується до зобов’язань про утримання від 23 листопада 2007 року (далі – 

Гаазький Протокол 2007 року). Україна ратифікувала Гаазьку конвенцію про 

стягнення аліментів і 11 листопада 2013 року вона набрала для неї чинності. Ця 

Конвенція передбачає створення всеосяжної системи співробітництва між органами 

договірних держав, забезпечення доступності заяв, які подаються для винесення 

рішень про утримання, визнання та виконання таких рішень, а також закріплює 

заходи для їх негайного виконання.  

Оскільки рішення про стягнення аліментів (утримання) та їх виконання 
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здійснюються відповідно до законодавства України виключно в судовому порядку 

(узгоджується зі статтею 6 Конвенції), положення Гаазької конвенції про стягнення 

аліментів застосовуються судами і як матеріальне право (наприклад, стаття 2 

(враховуючи застереження) – заочне рішення Свалявського районного суду 

Закарпатської області від 17 травня 2016 року у справі № 306/647/16-ц), і як 

процесуальне право (стаття 44 – ухвала Жмеринського міськрайонного суду 

Вінницької області від 7 жовтня 2016 року у справі № 130/2283/16-ц). З судової 

практики вбачається, що механізми стягнення аліментів і визнання та виконання 

рішень про утримання відповідно до Гаазької конвенції про стягнення аліментів ще 

не набули широкого застосування.  

Важко переоцінити рушійне значення ратифікації Україною Гаазької конвенції 

про стягнення аліментів з ряду причин. Так, Євросоюз підписав та ратифікував цю 

Конвенцію, внаслідок чого вона стала обов’язковою для всіх його держав-членів 

(крім Данії та території держав-членів, до яких не застосовується ДФЄС в силу 

статті 355) з деякими особливостями та виключеннями, що визначені в Конвенції 

(наприклад, в статтях 51, 61). Тож, українські громадяни можуть звертатися до 

вітчизняних судів із позовами про стягнення аліментів з відповідача, який мав 

звичайне місце проживання на території ЄС і розраховувати на швидкий розгляд 

справи та ефективну судову співпрацю.  

Як вже зазначалось, Гаазький механізм регулювання міжнародних відносин у 

сфері стягнення аліментів і виконання рішень про утримання, окрім проаналізованої 

Конвенції, включає в себе також Гаазький Протокол 2007 року.  

Україна підписала цей Протокол 21 березня 2016 року, однак не ратифікувала 

його. Проект відповідного закону наразі до парламенту не внесений. Оскільки 

Протокол не передбачає будь-яких застережень його потрібно ратифікувати в 

цілому, що на практиці означає, наприклад, застосування українським судом (у разі 

ратифікації) права будь-якої держави, яка його підписала чи підпише. Тобто, 

українські суди повинні будуть належним чином (ефективно та без невиправданих 

затримок) застосовувати не лише іноземне загальне та континентальне право, а й 

право релігійних правових систем. На сьогоднішній день, Україна не готова до 
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ратифікації Гаазького Протоколу 2007 року, однак робота в цьому напрямі повинна 

проводитись, зокрема, шляхом консультацій в межах ГКМПП.  

При цьому, необхідно зауважити, що ЄС затвердив вказаний Протокол ще у 

квітні 2010 року. Правила, визначені в Протоколі також були покладені в основу 

Регламенту Ради ЄС № 4/2009 про юрисдикцію, право, що підлягає застосуванню та 

визнання і виконання судових рішень, а також співпрацю у справах, пов’язаних із 

аліментними зобов’язаннями від 18 грудня 2008 року.  

Тож, враховуючи викладене, на виконання Угоди про асоціацію Україна 

повинна ратифікувати Гаазький Протокол 2007 року. При цьому, за необхідності, 

можна врахувати досвід Казахстану, Сербії та Бразилії, які не є членами Євросоюзу 

та для яких вказаний Протокол вже набув чинності.  

Останнім напрямом співпраці України з ЄС в межах співробітництва щодо 

захисту дітей є співпраця з питань заповітів та спадкоємства.  

Так, Україна є учасницею Конвенції про колізії законів, які стосуються форми 

заповітів від 5 жовтня 1961 року. Важливо зауважити, що ця Конвенція 

застосовується, навіть якщо громадянство заінтересованих осіб чи право, що 

повинно застосовуватися на підставі її положень, не є громадянством чи правом 

договірної держави.  

Українські суди, згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішнеь, з 

моменту набрання чинності цією Конвенцією застосовували її всього двічі. Так, в 

одній із справ, особа звернулася до українського нотаріуса для видачі свідоцтва про 

право на спадщину на підставі заповіту, складеного заповідачем у Німеччині під час 

перебування на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров’я. Однак, 

нотаріус відмовив у видачі свідоцтва про право на спадщину, посилаючись на те, 

що поданий йому заповіт не є заповітом, а являється дорученням, дія якого 

припиняється у разі смерті особи, яка його видала, тобто відмова була зумовлена 

невідповідністю форми заповіту. При вирішенні цього спору суд застосував 

колізійну прив’язку, визначену пунктом «е» частини першої статті 1 Конвенції про 

колізії законів, які стосуються форми заповітів від 5 жовтня 1961 року – заповіт є 

дійсним стосовно форми, якщо вона відповідає внутрішньому законодавству 
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настільки, наскільки це стосується нерухомості, – її місцезнаходження. Оскільки 

заповіт стосувався нерухомого майна, що знаходиться на території України, суд 

встановив, що у даному випадку заповіт має відповідати за формою українському 

законодавству, яким передбачено порядок його посвідчення головним лікарем чи 

іншими уповноваженими особами лікарні, а не свідком, як це було зроблено. Тож, у 

задоволенні позову було відмовлено (рішення Бабушкінського районного суду 

міста Дніпропетровська від 6 грудня 2012 року у справі № 403/11992/12). 

Правильне застосування цієї Конвенції сприяє практичній реалізації принципу 

юридичної визначеності, який в Угоді про асоціацію визначений базовим для 

подальшого розвитку судової співпраці з ЄС.  

Окремим питанням слід визначити місце інституту взаємного визнання та 

виконання судових рішень у цивільних справах, оскільки як вбачається з позицій 

зарубіжних науковців [80, с. 242], тлумачення норм ЦПК України та Угоди про 

асоціацію, це питання досить неоднозначне. Так, Р. Бернхардт, автор Енциклопедії 

публічного міжнародного права, пов’язує правову допомогу виключно з часовими 

рамками триваючого судового процесу, а, відтак, вважає цей інститут 

відокремленим від поняття міжнародного правового співробітництва.  

Однак, з таким твердженням не можна погодитися з огляду на таке.  

Норми щодо взаємного визнання та виконання судових рішень містяться в 

деяких конвенціях у сфері захисту дітей. При цьому у більшості конвенцій це 

питання вирішується через посилання на те, що визнання та виконання рішень 

здійснюється відповідно до права держави, в якій було подано відповідне прохання. 

Деякі конвенції містять окремі норми щодо визнання та виконання – Європейська 

конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про 

поновлення опіки над дітьми 1980 року, а деякі встановлюють лише певні 

особливості – Конвенція про захист дітей та співробітництво стосовно іноземного 

усиновлення від 29 травня 1993 року, Конвенція про контакт з дітьми від 15 травня 

2003 року.  

Крім того, окремі розділи (глави чи групи норм) щодо визнання та виконання 

рішень містяться в договорах про правову допомогу, які укладені між Україною та 
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деякими державами-членами ЄС. Такі договори укладені з Польщею, Литвою, 

Естонією, Латвією, Чехією, Угорщиною, Румунією, Грецією, Болгарією та Кіпром, 

тобто з 10 країнами ЄС. Норми щодо взаємного визнання та виконання рішень 

містяться також в угодах про правову допомогу між СРСР та Німеччиною та в 

Конвенції між СРСР та Італією, які діють для України в порядку 

правонаступництва. Тобто, визнання та виконання рішень України можливе лише з 

12 країнами-членами ЄС, а з іншими, як вірно зауважує В.П. Пухаленко [90, с. 177], 

виконання може відбуватися на основі принципу взаємності.  

На теренах же самого ЄС визнання і виконання рішень є засадою правового 

співробітництва як такого, тоді як у відносинах ЄС з третіми країнами цей інститут 

регулюється окремою групою норм в межах терміну «правова допомога».  

Так, співпраця держав-членів ЄС щодо визнання та виконання судових рішень 

регулюється Регламентом (ЄС) № 1215/2012 Європейського Парламенту та Ради ЄС 

від 12 грудня 2012 року «Про юрисдикцію та визнання і виконання судових рішень 

у цивільних і кримінальних справах» (Брюссель I bis). Цей регламент замінив 

попередній Регламент 44/2001 з цих же питань, а також Брюсельську конвенцію 

«Про юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та комерційних 

справах» 1968 року (за виключеннями, визначеними у Регламенті № 1215/2012). 

Паралельно з Регламентом № 1215/2012 також діє Луганська конвенція «Про 

юрисдикцію та виконання судових рішень у цивільних та комерційних справах» 

1988 року (укладена у місті Лугано), яка востаннє була переглянута 30 жовтня 

2007 року (далі – Конвенція Лугано ІІ) та відкрита для приєднання будь-якої 

держави за виконання визначених у ній умов. 

Деякі науковці, зокрема, М.О. Козелецька, висловлювали пропозиції щодо 

доречності приєднання України до Конвенції Лугано ІІ [91, c. 11]. Вважаємо, що 

такий варіант розвитку подій мало вірогідний в найближчому майбутньому. 

Переговори щодо можливого приєднання України до вказаної Конвенції 

проводилися у 2000 та 2005 роках, однак вони мали епізодичний характер та не 

дали практичних результатів. Обов’язковими умовами приєднання до Конвенції 

Лугано ІІ є згода всіх держав-сторін на таке приєднання, а також забезпечення 
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депозитарія відомостями про: свою судову систему, включаючи відомості; про 

призначення та незалежність суддів; про внутрішнє законодавство, стосовно 

цивільно-процесуального права та примусового виконання судових рішень та про 

своє приватне міжнародне право щодо цивільного процесу. Тут доцільно врахувати 

досвід Польщі, яка приєдналась до Конвенції Лугано ІІ ще до набуття членства в 

ЄС (у 2000 році), процес переговорів з якою тривав майже 10 років. Станом на 2007 

рік заходив у мертву точку і процес переговорів з Чехією та Угорщиною щодо їх 

приєднання до вказаної Конвенції [92, c. 158]. Олександр Трунк ще 10 років тому 

вважав цю ідею мало вірогідною для України з огляду на складність процесу й на 

сьогодні мало що змінилося. Наша судова система перебуває у процесі постійної 

реформи, значних змін зазнала й система виконавчого провадження, а тому з 

твердженням О. Трунка, на жаль, і сьогодні варто погодитися.  

Однак, деякі кроки вперед Україна все ж робить. Першим кроком Міністр 

юстиції України назвав підписання 21 березня 2016 року Гаазької конвенції про 

угоди про вибір суду 2005 року [93] (далі – Конвенція 2005 року). На даний час 

вона не ратифікована, але передбачає умови щодо юрисдикції та взаємного 

визнання і виконання судових рішень між сторонами, які її ратифікували (таких 

наразі лише чотири, але серед них Європейський Союз). Безумовно це наблизить 

Україну до реалізації частини європейських стандартів щодо взаємного визнання та 

виконання рішень у разі її ратифікації, однак на цьому не потрібно зупинятись. 

Конвенція 2005 року, по-перше, застосовується лише у разі укладення відповідних 

угод про вибір суду, які поширені більше у комерційній сфері, а, по-друге, має дуже 

широкий перелік відносин, на які не поширюється у порівнянні з Конвенцією 

Лугано ІІ. По-третє, Конвенція 2005 року не регулює застосування тимчасових 

заходів захисту.  

Тобто, Україна повинна якнайшвидше ратифікувати Конвенцію 2005 року та 

розпочати активні переговори щодо приєднання до Конвенції Лугано ІІ, оскільки, 

як ми вже з’ясували на прикладі Польщі, вони можуть бути дуже довготривалими.  
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2.3. Правове співробітництво в кримінальних справах 

 

Поступове усунення прикордонного контролю в межах ЄС значно полегшило 

вільний рух осіб, але водночас і полегшило транснаціональну діяльність злочинців. 

З метою вирішення проблеми транскордонної злочинності обов’язковою умовою 

забезпечення ПСБЮ в ЄС є заходи сприяння судовій співпраці у кримінальних 

справах. Правовою основою регулювання такої співпраці є статті 82-86 ДФЄС.  

Відправною точкою та базовим принципом, на якому побудована судова 

співпраця в кримінальних справах в ЄС (як і в цивільних) є принцип взаємного 

визнання.  

Відповідно до ДФЄС, більшість заходів щодо судового співробітництва у 

кримінальних справах приймаються за звичайною законодавчою процедурою та 

підлягають перегляду Судом ЄС. Тим не менш, якщо не брати до уваги специфічні 

особливості ПСБЮ (для Великобританії, Ірландії та Данії відповідно до Протоколів 

21 та 22) та привілейовану роль національних парламентів (Протоколи 1 і 2), судова 

співпраця у кримінальних справах, разом з поліцейською співпрацею, не були 

повністю інтегровані в рамки ЄС, і зберігають деякі свої первісні риси, що 

передували Лісабонському договору. Це виявляється у тому, що Європейська 

комісія розділяє свої повноваження щодо законодавчих ініціатив з державами-

членами. Тобто, акти щодо співробітництва у кримінальних справах ухвалюються 

за пропозицією Комісії або за ініціативою чверті держав-членів. З Єврпейським 

парламентом лише консультуються щодо конкретних заходів судового 

співробітництва у кримінальних справах, які потім приймаються Радою ЄС 

одноголосно. За відсутності одноголосності в Раді, дев’ять і більше держав-членів 

все ще можуть працювати разом на основі посиленої співпраці. 

Таким чином, на відміну від співпраці у цивільних справах, яка повністю 

інтегрована у рамки ЄС, держави-члени не змогли повністю передати повноваження 

щодо регулювання співробітництва у кримінальних справах на наднаціональний 

рівень.  
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Тим не менш, таке співробітництво характеризується достатньою мірою 

інтеграції. Це проявляється, у створенні системи єдиних стандартів у ключових 

сферах: в кримінальному провадженні, в сфері боротьби з тероризмом, корупцією, 

кіберзлочинністю, шахрайством та відмиванням грошей, обміну інформацією між 

державами-членами та агентствами Євросоюзу, захисту жертв злочинів. В кожній з 

цих сфер ЄС прийняв ряд документів, що регулюють більш вузькі питання. 

Наприклад Директиви про Європейський наказ безпеки (2011/99/EU), про 

Європейський ордер на проведення розслідування у кримінальних справах 

(2014/41/EU), про Європейський ордер на арешт (2002/584/JHA), про Європейський 

ордер на захист ((EU) 2011/99). 

На вказаних інструментах (ордерах) функціонує вся інституційна система 

кримінальної юстиції Євросоюзу (Європол, Євроюст, Європейське бюро по 

боротьбі з шахрайством, Європейська агенція з прикордонної та берегової охорони, 

Європейський моніторинговий центр з наркотиків та наркотичної залежності). 

ЄС працює над наближенням законодавства та встановленням мінімальних 

правил, що зумовлено значними відмінностями в національному кримінальному 

законодавстві держав-членів. Організована злочинність, торгівля людьми, 

експлуатація дітей і дитяча порнографія, тероризм, фінансові злочини (шахрайство, 

відмивання коштів, корупція), кіберзлочинність, екологічна злочинність, підробка, 

расизм і ксенофобія – це ті сфери, в яких були прийняті нормативні акти або 

ведуться переговори з метою закріплення однакових визначень вказаних злочинів і 

гармонізації рівнів покарань за них [94].  

Відповідне наближення відбувається також з питань процесуальних прав. У 

2009 році Рада ЄС прийняла дорожню карту, в які визначила шість основних 

напрямків, в яких бажані законодавчі або інші ініціативи щодо кримінально-

процесуальних прав: переклад та тлумачення; інформація про права та збори; 

юридична допомога; спілкування з родичами, роботодавцями та консульськими 

органами; спеціальні гарантії для вразливих підозрюваних або обвинувачених осіб; 

досудового ув'язнення. В кожній з цих сфер прийнято відповідні Директиви 

(наприклад, про право на інформацію в кримінальному провадженні ((EU) 2012/13), 
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щодо доступу до адвоката ((EU) 2013/48), щодо права на усний та письмовий 

переклад ((EU) 2010/64). 

Таке наближення «є безумовно необхідним для належного функціонування 

механізмів судового співробітництва, особливо взаємного визнання» [95]. 

Як вірно зауважує Н. Бенч, ЄС проводить значну роботу у напрямку створення 

ПСБЮ, налагодження співпраці у кримінальних справах, що знаходить вираження у 

прийнятті Тамперської програми 1999 року, Стокгольмської програми 2009 року, 

Плану дій з реалізації Стокгольмської програми 2010 року, створення Європолу, 

Євроюсту, наміру створити Європейську прокуратуру, уніфікувати норми 

кримінального права і процесу держав-членів ЄС [96, с. 13.].  

Так, наприкінці 2020 року має запрацювати Європейська прокуратура, яка була 

створена Регламентом Ради ЄС 2017/1939 від 12 жовтня 2017 року. Наразі в ЄС 

якраз тривають процедури щодо уніфікації відповідних норм кримінального права 

та процесу. Держави-члени Євросоюзу, починаючи з 6 липня 2019 року повинні 

привести у відповідність внутрішнє законодавство до Директиви (ЄС) 2017/1371 

щодо боротьби з шахрайством проти фінансових інтересів ЄС за допомогою 

кримінального права [97]. Нові правила дозволять підвищити рівень захисту 

бюджету ЄС шляхом узгодження визначень, санкцій та строків давності 

кримінальних правопорушень, що зачіпають фінансові інтереси Союзу. Директива є 

важливим інструментом гармонізації кримінального законодавства держав-членів у 

сфері злочинів проти бюджету Союзу та основою для майбутньої Європейської 

прокуратури, яка буде розслідувати злочини, підтримувати обвинувачення та 

слідкувати за виконанням судових рішень. 

Викладеним підтверджується спрямованість Євросоюзу до уніфікації норм як 

матеріального, так і процесуального права держав-членів. Це відбувається 

насамперед у тих сферах, які або становлять найбільший інтерес та актуальність (як 

от Директива 2017/1371 щодо боротьби з шахрайством з фінансовими інтересами 

ЄС), стосуються найважливіших та основоположних прав учасників кримінального 

процесу (наприклад, Директива 2012/13/EU про право на інформацію в 
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кримінальному провадженні, Директива 2010/64/EU про право на переклад) чи прав 

найбільш вразливих осіб (Директива 2016/800 щодо гарантій дітей-підозрюваних). 

Таким чином, можемо зробити висновок, що система судової співпраці у 

кримінальних справах в ЄС базується на принципі взаємного визнання та 

механізмах наближення матеріального та процесуального законодавства.  

Разом з тим, співробітництво у кримінальних справах в межах ЄС має й певні 

проблемні аспекти: складність формальних вимог внутрішнього законодавства при 

розслідуванні справ, зокрема, 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; затримка у виконанні запитів про судове 

співробітництво. Ці проблеми держави намагаються вирішувати інституційним 

шляхом – через діяльність Євроюсту, Європолу, механізми спільних слідчих груп, 

проте ні Європол, ні Євроюст не наділені повноваженнями органів слідства, тобто 

не можуть проводити слідчі дії [96, с. 13].  

Крім того, відсутність бажання гармонізації законодавства держав-членів у 

питаннях співробітництва судових та поліцейських органів у кримінальних справах 

Євросоюз намагається компенсувати практикою Суду ЄС (справа «Марії Пупіно», 

«Сісон проти Ради», «Грецька кукурудзяна справа»), формулюючи обов’язок 

добросовісної співпраці між державами-членами та інституціями ЄС і вимогу 

тлумачення національного, в тому числі кримінального законодавства, відповідно 

до цілей, на досягнення яких спрямовані норми європейських законодавчих актів 

[96, с. 14]  

Щодо правового регулювання безпосереднього співробітництва з Україною, то 

після набрання 1 вересня 2017 року чинності Угодою про асоціацію основні його 

напрями в кримінальних справах визначаються статтями 8 та 24 цієї Угоди.  

Так, частиною третьою статті 24 Угоди про асоціацію передбачено, що сторони 

намагаються посилити взаємодію щодо взаємної правової допомоги та екстрадиції. 

Це включатиме, у разі необхідності, приєднання до відповідних міжнародних 

документів ООН та Ради Європи, зокрема Римського статуту Міжнародного 
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кримінального суду 1998 року, та їх виконання, як зазначається у статті 8 цієї 

Угоди, а також більш тісне співробітництво з Євроюстом. 

Додатково напрями співпраці України та ЄС у кримінальних справах можна 

визначити виходячи з Плану дій 2007 року, якими, зокрема, є: 

- ратифікація і повне виконання Другого протоколу до Конвенції Ради Європи 

про взаємну допомогу у кримінальних справах;  

- створення мережі контактних пунктів для швидкого обміну інформацією про 

взаємну правову допомогу та правове співробітництво стосовно злочинів 

транскордонного характеру. 

Щодо взаємної правової допомоги у кримінальних справах, то вона 

врегульована Європейською конвенцією про взаємну допомогу в кримінальних 

справах 1959 року (далі – Конвенція 1959 року) разом з Додатковим протоколом 

1978 року (ратифіковані Україною). Для цілей вказаної Конвенції судовими 

органами в Україні є: суди загальної юрисдикції, прокурори всіх рівнів та органи 

досудового слідства. Взаємодопомога у розумінні Конвенції 1959 року включає в 

себе будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і надсилаються 

з метою забезпечення показань свідків або передачі предметів, які являють собою 

речові докази, матеріалів судової справи або документів, обміну інформацією по 

вироках.  

Додатковий протокол 1978 року розширив сферу застосування Конвенції 

1959 року на питання щодо вручення документів, що стосуються виконання вироку, 

стягнення штрафу або сплати судових витрат. Другий додатковий протокол 

передбачив можливість надання взаємної допомоги у провадженнях, здійснюваних 

не лише судовими, а й адміністративними органами у випадках, коли це може 

зумовити провадження в суді. Передбачив нові форми взаємодопомоги, такі як 

проведення допитів за допомогою відео- та телефонних конференцій, надання 

інформації без прохання, реституція, тимчасова передача затриманих осіб, 

контрольовані поставки, таємні розслідування, спільні слідчі групи. 

Важливо зауважити, що Конвенція 1959 року, як міжнародний договір Ради 

Європи, передбачає можливість укладення її сторонами двосторонніх та 
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багатосторонніх угод з метою її доповнення або сприяння застосуванню викладених 

в ній принципів. 

Цією можливістю скористалися держави-члени ЄС і 29 травня 2000 року 

уклали Конвенцію про взаємодопомогу в кримінальних справах між державами-

членами Європейського Союзу (далі – Конвенція ЄС 2000 року). Конвенція ЄС 

2000 року значно доповнила Конвенцію 1959 року щодо різновидів взаємодопомоги 

та передбачила набагато простішу процедуру виконання прохань про 

взаємодопомогу.  

Єдина форма взаємодопомоги, яка передбачена Конвенцією ЄС 2000 року та 

яка не була включена до Конвенції 1959 року, є перехоплення телекомунікацій. Ця 

сфера співробітництва є досить складною, багатоаспектною та завжди була 

предметом міжнародного інтересу. 

Правове регулювання перехоплення телекомунікацій в Україні дуже 

недосконале і далеке від мінімальних стандартів ЄС. Окремого закону з цього 

питання так і не було прийнято, хоча такі спроби робилися протягом 2004-

2005 років, коли велася робота над проектом Закону про перехоплення 

телекомунікацій (№ 4042-1, № 4042-2 – основний), який, за висновком Комітету 

Верховної Ради України з питань європейської інтеграції не суперечив праву ЄС 

[98] та повинен був створити єдину систему автоматизованого дистанційного 

перехоплення телекомунікацій, яка, серед іншого, передбачала би парламентський 

контроль та певні гарантії для осіб. 

Однак, на сьогодні питанням законного перехоплення телекомунікацій на 

законодавчому рівні присвячені Закон України «Про оперативно-розшукову 

діяльність», положення Глави 21 Кримінального процесуального кодексу України 

(далі – КПК України) та стаття 39 Закону України «Про телекомунікації». 

Так, КПК України оперує поняттям «Зняття інформації з транспортних 

телекомунікаційних мереж» та відносить таку діяльність до негласних слідчих дій, 

які здійснюються на підставі ухвали слідчого судді.  

Частиною четвертою статті 39 Закону України «Про телекомунікації» 

передбачено, що оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти 
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встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах необхідні технічні засоби, 

забезпечувати їх захист від несанкціонованого доступу.  

Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» містить положення про 

знищення інформації, яка не стосується злочину. 

Однак, жодним із вказаних нормативно-правових актів не передбачено 

механізму зовнішнього контролю (наприклад, судового, парламентського чи 

громадського). Лише органи прокуратури наділені правами погоджувати 

клопотання про зняття інформації з телекомунікаційних мереж і повноваженнями 

щодо нагляду за дотриманням законності у цій сфері. 

Особливості знищення інформації, отриманої внаслідок проведення негласних 

слідчих дій визначені Інструкцією про організацію проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні від 

16 листопада 2012 року. Відомості, які не є необхідними для кримінального 

провадження на підставі постанови прокурора підлягають негайному знищенню. 

Однак, строк, протягом якого має бути прийняте таке рішення, не визначений. 

Проблема знищення інформації, яка не була предметом дозволу на її 

отримання, в ЄС вирішена через положення Резолюції Ради ЄС № 9194/01 «Про 

оперативні потреби правоохоронних органів стосовно телекомунікаційних мереж 

загального користування та послуг зв’язку» від 21 червня 2001 року (ENFOPOL 55), 

яким передбачено наступне: «Правоохоронні органи вимагають, щоб дані 

перехоплених телекомунікацій передавалися за виключенням тих даних, які не 

підпадають під дію відповідного дозволу» (п.1.6., ІUR 1.3). Така ж норма міститься і 

в Резолюції Ради № 96/C 329/01 «Про законне перехоплення телекомунікацій» від 

17 січня 1995 року. 

Крім того, Директивою 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 

7 березня 2002 року про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (зі 

змінами, внесеними Директивою 2009/140/ЄС), передбачено можливість законного 

перехоплення інформації уповноваженими державними органами у відповідності з 

вимогами Директив Європейського Парламенту та Ради № 95/46/ЄС від 24 жовтня 

1995 року про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне 
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переміщення таких даних та № 2002/58/ЄС від 12 липня 2002 року щодо обробки 

персональних даних і захисту конфіденційності в секторі електронних засобів 

зв'язку (з останніми змінами у 2009 році).  

Вказаними Директивами (№ 95/46/ЄС та № 2002/58/ЄС) передбачено, що 

перехоплення інформації повинно відбуватися відповідно до Європейської 

конвенції про захист прав людини. Провайдери послуг повинні встановити 

внутрішні процедури для відповіді на запити про надання доступу до персональних 

даних користувача та забезпечити компетентні органи на їх вимогу інформацією 

про ці процедури, щодо кількості отриманих запитів, застосованих правових 

обґрунтуваннях та інформацією про свої дії у відповідь.  

Також Директивою № 95/46/ЄС передбачено функціонування у кожній 

державі-члені одного чи більше державних органів, які відповідають за моніторинг 

застосування в межах її території положень, прийнятих державами-членами 

відповідно до даної Директиви. Ці органи діють у повній незалежності при 

здійсненні функцій, якими вони наділені, зокрема, мають слідчі повноваження та 

право брати участь в судочинстві. Крім цього, вказаною Директивою було створено 

Робочу групу із захисту особистості в зв’язку з обробкою персональних даних, яка 

виявляє розбіжності між законами чи практикою та складає щорічний звіт про 

ситуацію щодо захисту фізичних осіб при обробці персональних даних у ЄС та в 

третіх країнах, яку вона надає Комісії, Європейському Парламенту і Раді. Звіт 

повинен бути оприлюднений. 

Тобто, на теренах ЄС існує окрема система нагляду з недопущення порушень 

особистих прав і свобод людини в процесі перехоплення телекомунікацій, а також 

обов’язок відповідних компетентних органів звітувати перед суспільством.  

Щодо заходів, які вживаються Україною, то наразі триває робота над 

імплементацією деяких актів законодавства ЄС у сфері телекомунікацій в Плані 

заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106. Цей план передбачає, зокрема, 

набуття Україною членства в Європейських комітетах із стандартизації CEN та 

CENELEC, а також в Європейському інституті телекомунікаційних стандартів ETSI.  
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Щодо технічної сторони, то наказом Служби безпеки України, Адміністрації 

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 4 вересня 

2018 року № 1519/533 затверджено «Технічні засоби для здійснення 

уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих 

(розшукових) дій у телекомунікаційних мережах загального користування України. 

Загальні технічні вимоги», які розроблені з урахуванням рекомендацій Резолюції 

Ради Європи ЕС СОМ 96/C329/01 «Про законне перехоплення телекомунікацій» і 

згаданої Резолюції Ради ЄС «ENFOPOL 55». Тобто, Україна зробила крок вперед в 

технічному аспекті наближення до стандартів ЄС в питанні законного перехоплення 

телекомунікацій. 

Повертаючись до Конвенції 1959 року, вважаємо за необхідне виділити основні 

проблеми застосування її судовими органами.  

Так, найчастіше українські суди зверталися до компетентних органів Польщі, 

Чехії, Німеччини та Болгарії з проханнями про надання тимчасового доступу до 

речей і документів та про допит свідків в режимі відео-конференції. На додаток до 

вказаних видів взаємодопомоги, європейські країни звертаються до України із 

запитами про вручення документів про виклик до суду. Основними проблемними 

питаннями такої співпраці у кримінальних справах є те, що українська сторона при 

виконанні прохань про надання взаємодопомоги використовує виключно механізм 

надсилання та отримання прохань через Міністерства юстиції сторін Конвенції 

1959 року, тоді як передбачений цією ж Конвенцією механізм безпосереднього 

пересилання між судовими органами не використовується. Це зумовлено такими 

обставинами. 

По-перше, у чинному КПК України не передбачено жодного процесуального 

механізму для безпосередньої судової співпраці. Так, чинний КПК України 

потребує внесення змін щодо процедури безпосередньої судової співпраці у 

кримінальних справах, але при цьому сам лише факт внесення змін до КПК не 

вирішить проблему, оскільки необхідно встановити канали безпосереднього зв’язку 

між судовими органами України та судовими органами країн-членів ЄС, а також 

інших сторін Конвенції 1959 року. Налагодження таких каналів потребує значених 
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зусиль з боку керівних кадрів держави на найвищому рівні і, водночас, наявності 

підготовлених кадрів у судах всіх рівнів (знання мов та міжнародного права).  

Через неможливість здійснення безпосередньої судової співпраці на підставі 

Конвенції 1959 року розгляд справ затягується в часі, що сприяє порушенням права 

особи на вирішення її спору в суді впродовж розумного строку. Так, в одній із справ 

про надання тимчасового доступу до документів, що знаходились в Норвегії, 

український суд, задовольнивши клопотання прокурора, вирішив обраховувати 

строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з моменту її 

отримання компетентним органом Королівства Норвегії. Таке рішення було 

вмотивовано тим, що тривалий час на переклад та пересилання ухвали фактично 

унеможливить забезпечення її подальшого виконання у встановлені законом строки 

(ухвала слідчого судді Київського районного суду міста Одеси від 12 січня 

2018 року у справі № 520/15060/17).  

Ще однією проблемою в застосуванні українськими судами Конвенції 

1959 року є недостатня підготовка кадрів з питань застосування міжнародних 

договорів. Так, досить часто суди цитують нечинну редакцію статті 15 Конвенції 

1959 року, яка втратила чинність ще 1 січня 2012 року (наприклад, ухвала 

Чернігівського районного суду Чернігівської області від 18 жовтня 2017 року у 

справі № 732/512/17, ухвала Іллічівського міського суду Одеської області від 10 

жовтня 2017 року у справі № 501/5004/15-к). Недостатньою є й підготовка кадрів 

органів досудового розслідування, що випливає з судових рішень про визнання 

незаконними дій посадових осіб органів досудового розслідування щодо вчинення 

ними на території іноземної держави слідчих дій з порушенням порядку, 

визначеного Конвенцією 1959 року (окрема ухвала Апеляційного суду Одеської 

області від 29 червня 2016 року у справі № 11/785/12/16, якою встановлено факт 

вчинення слідчих дій на території іноземної держави за відсутності відповідного 

запиту). 

Наступним напрямом судового співробітництва у кримінальних справах, що 

визначений у статті 24 Угоди про асоціацію, є посилення взаємодії з питань 

екстрадиції.  
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Основні засади міжнародної співпраці України з питань екстрадиції визначені 

в Європейській конвенції про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 року (зі 

змінами та доповненнями, внесеними Додатковим протоколом, Другим – Четвертим 

додатковими протоколами; далі – Конвенція 1957 року). Сторонами Конвенції 

1957 року є 50 країн, серед яких і всі країни-члени ЄС та Україна.  

Цією Конвенцією встановлено умови видачі осіб, які переслідуються 

компетентними органами запитуючої Сторони за вчинення правопорушення або які 

розшукуються зазначеними органами з метою виконання вироку або постанови про 

утримання під вартою. Видача правопорушників здійснюється у зв’язку із 

правопорушеннями, які караються позбавленням волі або згідно з постановою про 

утримання під вартою на максимальний термін не менше одного року. Якщо особа 

визнається винною, термін призначеного покарання має складати не менше 

чотирьох місяців.  

Важливо зауважити, що вказана Конвенція щодо тих країн, до яких вона 

застосовується, замінює положення будь-яких двосторонніх договорів, конвенцій 

або угод, які регулюють видачу правопорушників між будь-якими двома 

договірними сторонами (за винятками, встановленими в Конвенції). 

Третій та Четвертий додаткові протоколи до Конвенції 1957 року ратифіковані 

Україною Законом від 7 червня 2017 року № 2090-VIII, який набрав чинності 

4 листопада 2018 року, у зв’язку з чим було внесено зміни до КПК України. Третій 

додатковий протокол спрямований на уніфікацію правил застосування державами 

спрощеної екстрадиції. У такому разі особа мінімальний час перебуває під вартою у 

запитуваній державі до її видачі, внаслідок чого обидві держави – запитуюча і 

запитувана також скорочують витрати людських та грошових ресурсів завдяки 

пришвидшенню і спрощенню процедури видачі. Четвертий протокол вносить зміни 

і доповнює низку положень Конвенції 1957 року для того, щоб адаптувати її до 

сучасних потреб співробітництва держав. Ці положення стосуються, зокрема, 

строків давності, вимог до запитів та підтвердних документів, особливостей 

застосування спеціального правила, транзитного перевезення, видачі особи третій 

державі, каналів і засобів зв’язку [99]. 
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Ратифікація Третього та Четвертого додаткових протоколів значно наблизила 

Україну до європейський стандартів співробітництва з питань екстрадиції. 

В самому ж ЄС видача правопорушників здійснюється за єдиними правилами, 

визначеними Рамковим рішенням № 2002/584/ЮВС Ради ЄС про Європейський 

ордер на арешт і процедури передачі осіб між державами-членами від 13 червня 

2002 року. Так, цим Рішенням передбачено скасування екстрадиції між державами-

членами і встановлення замість неї системи передачі осіб між судовими органами 

на підставі Європейського ордеру на арешт. 

Таким чином, на теренах ЄС працює механізм безпосередньої співпраці 

судових органів країн ЄС, які виконують Європейські ордери на арешт. При цьому, 

варто зауважити, що особам, які розшукуються на підставі Європейського ордеру 

на арешт гарантується ряд спеціальних прав, зокрема: на усний та письмовий 

переклад; на правову допомогу; на спілкування з членами сім’ї та роботодавцями. 

В світлі викладеного необхідно зауважити, що використання різних ордерів є 

особливістю співробітництва держав-членів ЄС у кримінальних справах. 

Використання таких інструментів як Європейський ордер на арешт, Європейський 

ордер на заморожування майна або доказів, Європейський ордер на надання 

доказів, які передаються через механізми співпраці національних судів держав-

членів ЄС не потребує виконання формалізованих вимог, передбачених 

Конвенціями 1957 та 1959 року [96, с. 15].  

Європейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року не передбачає 

можливості безпосередньої співпраці судових органів її сторін, а встановлює 

порядок співробітництва через центральні органи держав-учасників.  

Щодо практичних аспектів застосування Конвенції 1957 року судовими 

органами, то варто звернути увагу на декілька фактів. З одного боку, суди часто 

уникають посилань на ті чи інші положення Конвенції 1957 року у мотивувальній 

частині рішень і в обґрунтування своєї позиції користуються лише нормами КПК 

України. Такий підхід є помилковим і на це було звернута увага судів ще у 2011 

році [100]. Однак, і на сьогодні цю проблему повністю не усунуто, оскільки судами 

приймаються рішення, в яких відсутні будь-які посилання на Конвенцію 1957 року 
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(наприклад, ухвала слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 

11 листопада 2017 року у справі № 521/18749/17 про застосування тимчасового 

арешту до особи, яка розшукувалася компетентними органами Французької 

Республіки на підставі Європейського ордеру про арешт).  

Таким чином, для покращення співробітництва України та ЄС з питань 

екстрадиції достатньо ефективного застосування Конвенції 1957 року. 

Ще одним вагомим напрямком співпраці України та ЄС у кримінальних 

справах, як зазначено в статтях 8, 24 Угоди про асоціацію, є приєднання до 

Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року (далі – РС МКС) та 

його виконання. 

Питання ратифікації РС наразі залишається відкритим, оскільки підписавши 

його у 2000 році, Україна так і не прийняла закону про ратифікацію. Тож, необхідно 

з’ясувати причини такої тривалої затримки (понад 19 років) та визначити шляхи 

усунення існуючих перешкод.  

Як зазначено в преамбулі та статті 1 РС і висвітлено у публікації автора, МКС 

доповнює національні органи кримінальної юрисдикції (зокрема, й органи 

правосуддя). Тобто, діяльність МКС базується на принципі комплементарності, 

який розкривається в статті 17 РС та полягає в тому, що МКС здійснює свою 

юрисдикцію лише щодо тих справ, які держава не має бажання або здатності 

розслідувати самостійно [101,с. 81].  

Першим та найголовнішим аргументом неможливості ратифікації Україною РС 

одразу ж після його підписання став Висновок Конституційного Суду України від 

11 липня 2001 року № 3-в/2001, згідно якого МКС доповнює систему національної 

юрисдикції. Можливість такого доповнення судової системи України не 

передбачена розділом VIII «Правосуддя» Конституції України, а тому приєднання 

України до РС відповідно до частини другої статті 9 Конституції України можливе 

лише після внесення до неї відповідних змін [101, c. 81].  

Дуже цікавий та доречний приклад тлумачення суті «комплементарності» 

наводить П.Д. Пилипенко, який звертає увагу на те, що якщо проаналізувати 

офіційну версію РС, викладену англійською мовою, то слово «доповнює» в абзаці 
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десятому Преамбули подається як «complementary». Суть комплементарності якраз 

і полягає в тому, що МКС не доповнює, а діє в поєднанні, разом, паралельно з 

судовими органами країн-учасниць РС [102, c. 4].  

Як вірно зауважив М.М. Гнатовський, висновок у справі про Римський РС було 

надано Коснтитуційним Судом України у той час, коли не існувало жодної 

практики застосування принципу комплементарності власне МКС та його 

тлумачень Асамблеєю держав-учасниць. На сьогодні ж варто погодитися з 

твердженням О.В. Задорожного, що за змістом РС та подальшої практики його 

тлумачення та застосування принцип комплементарності є не проблемою, а, 

навпаки, гарантією від неправомірного втручання МКС у компетенцію 

національних судових органів і покликаний не обмежити обсяг суверенітету 

держави, а, навпаки, захистити його [103]. 

З метою усунення визначеної Конституційним Судом України перешкоди для 

ратифікації РС, Законом України від 2 червня 2016 року № 1401-VIII «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» статтю 124 Конституції України 

викладено в новій редакції, а її частина шоста тепер передбачає, що «Україна може 

визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених 

Римським статутом Міжнародного кримінального суду». Цікаво, що аналогічні 

норми були включені до основних законів Франції, Люксембургу та Португалії. 

Однак, що стосується України, то, як визначено Прикінцевими та перехідними 

положеннями Закону № 1401-VIII, частина шоста статті 124 Конституції України у 

вказаній редакції набирає чинності через три роки з дня, наступного за днем 

опублікування цього Закону, тобто з 30 червня 2019 року [101, c. 84] вона набрала 

чинності. 

Аналізуючи публікації та висловлювання різних науковців, посадових осіб 

України та ЄС, а також Ради Європи, в одній із своїх публікацій автор визначив, що 

ми можемо виокремити декілька причин, які слугують поясненнями затягування у 

ратифікації Україною Римського статуту. 

По-перше, це необхідність гармонізації матеріального та процесуального права 

України до положень РС [101, c. 85]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_588
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Так, до Кримінального кодексу України необхідно внести ряд змін щодо 

визначення понять злочинів, які передбачені РС, та їх вичерпного переліку. В липні 

2016 року в українському парламенті було презентовано проект Закону «Про 

внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення його 

гармонізації до положень Римського статуту Міжнародного кримінального суду» 

[104]. Цей проект передбачає ряд змін і доповнень до Кримінального кодексу 

України, серед яких запропоновано: визначення понять злочинів «Обернення у 

рабство», «Злочини проти людяності», «Воєнні злочини проти осіб», «Воєнні 

злочини проти правосуддя», «Воєнні злочини майнового характеру», «Воєнні 

злочини проти гуманітарних операцій та використання символів», «Воєнні злочини, 

які полягають у застосуванні заборонених методів ведення війни», «Воєнні 

злочини, які полягають у застосуванні заборонених засобів ведення війни»; 

уточнено поняття злочинів геноциду та повністю змінено статтю 437 щодо злочину 

агресії. Крім того, вказаним законопроектом запропоновано внести зміни до КПК 

України, Закону України «Про застосування амністії в Україні», до Кримінально-

виконавчого кодексу України, до Закону України «Про пробацію» [105] (зміни 

стосуються практичних аспектів застосування тих змін, що запропоновані до 

Кримінального кодексу України). 

Водночас, необхідно звернути увагу на те, що поняття та складові злочину 

агресії у вказаному законопроекті повністю відповідають змісту Кампалійських 

поправок, які були прийняті 11 червня 2010 року. Ці поправки до РС врегулювали 

питання юрисдикції МКС щодо злочину агресії і передбачають, що останній може 

здійснювати свою юрисдикцію лише щодо злочинів агресії, вчинених після спливу 

одного року після їх ратифікації чи прийняття тридцятьма державами-учасниками 

[101, c. 86]. Крім того, Кампалійськими поправками визначено, що МКС здійснює 

свою юрисдикцію стосовно вказаного злочину відповідно до рішення, прийнятого 

після 1 січня 2017 року тією ж більшістю держав-учасників, яка необхідна для 

прийняття цих поправок [106]. 

Так, 26 червня 2016 року Палестина стала тридцятою державою, яка 

ратифікувала Кампалійські поправки, а 14 грудня 2017 року Асамблея держав-
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учасників Римського Статуту прийняла Резолюцію про активацію юрисдикції 

Міжнародного кримінального суду щодо злочину агресії, в якій визначила датою 

активації – 17 липня 2018 року. Оскільки Україна повинна ратифікувати РС уже 

разом із Кампалійськими поправками, то внесення змін до Кримінального кодексу 

України шляхом викладення статті 437 щодо злочину агресії у такій редакції, яка 

запропонована у проекті Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо забезпечення його гармонізації до положень Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду», є вкрай важливим і необхідним кроком [101, c. 

86-87].  

Як зауважив автор в одній із своїх публікацій, вказаний законопроект 

обговорювався на міжнародному рівні на платформі Міжнародної ради 

«Парламентарі за глобальні дії» (далі – PGA (Parliamentarians for Global Action), в 

якій активно представлений ЄС), отримав схвальні відгуки та був визнаний таким, 

що потребує доопрацювання [107]. Що стосується ситуації з ратифікацією 

Україною РС, то у PGA зауважують, що наразі в Україні все ще відсутні процедури 

для співпраці з МКС щодо можливих розслідувань та переслідувань на 

міжнародному рівні, включаючи примусове виконання ордерів на арешт осіб, які 

переховуються від правосуддя [108].  

Україна бере активну участь у діяльності PGA, зокрема, стосовно питань 

ратифікації МКС і така участь є важливою та може бути досить ефективною, 

оскільки обговорення законопроектів, зокрема щодо гармонізації Кримінального 

кодексу України з положеннями РС, дасть можливість на початкових етапах 

визначити пріоритетні напрями роботи та основні недоліки у внесених 

законопроектах. Це, в свою чергу, прискорить прийняття якісних нормативно-

правових актів, які найбільш повною мірою будуть відповідати міжнародним 

стандартам, зокрема, європейським [101, c. 88].  

Не дивлячись на позитивні зрушення в напрямку гармонізації українського 

кримінального права до РС, вважаємо, що цей процес відбувається надто повільно, 

оскільки наразі в українському парламенті все ще триває процес розгляду 

законопроекту, який передбачає внесення відповідних та необхідних змін до 
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Кримінального кодексу України (законопроект № 9438). 

Не зважаючи на те, що РС наразі Україною не ратифікований, наша держава 

вже двічі звернулася до МКС із заявами про визнання його юрисдикції у лютому 

2014 та 2015 років на підставі частини третьої статті 12 РС. Перша стосувалася 

скоєння злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави під час 

мирних акцій протестів у 2014 році, друга – злочинів проти людяності та воєнних 

злочинів вищими посадовими особами Російської Федерації та керівниками 

терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», а також агресії, в результаті якої було 

анексовано Автономну Республіку Крим [101, c. 88].  

Наразі офісом Прокурора проводиться попереднє розслідування за цими 

заявами щодо вчинення злочинів проти людства з метою встановлення наявності 

підстав для початку слідства, оскільки згідно зі статтею 53(1) РС, Прокурор 

розглядає питання юрисдикції, прийнятності та інтересів правосуддя [108]. В межах 

цієї процедури Офіс Прокурора об'єднав дві заяви. 

Згідно звіту за 2018 рік [109], Офіс розраховує завершити аналіз предметної 

юрисдикції стосовно ситуації в Криму та на сході України в найближчому 

майбутньому, продовжить розглядати звинувачення у злочинах в тій мірі, в якій 

вони можуть входити до предметної юрисдикції Суду. 

Щодо визнання Україною юрисдикції МКС ad hoc, то ми погоджуємося з 

позицією українського науковця М. Гнатовського, який стверджує, що такі дії є 

відхиленням від політичних та юридичних зобов’язань України, зокрема 

визначених Угодою про асоціацію. З одного боку, для України визнання юрисдикції 

за вказаними заявами означає покладання ряду обов’язків (наприклад, обов’язок 

видачі підозрюваних осіб суду). З іншого боку, Україна не набуває жодного 

формального статусу перед зазначеною установою, а отже, вона може 

користуватися ні організаційними, ні процесуальними правами, що надаються РС 

країнам, які його ратифікували [110]. Так, наприклад, не може брати участь в 

Асамблеї держав-учасниць МКС, у формуванні бюджету, претендувати на обрання 

судді до МКС, українці не можуть працювати в Офісі Прокурора [101, c. 89].  
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Висновки до Розділу 2.  

 

Встановлено, що поняття «судове співробітництво» в межах ЄС та «співпраця з 

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

Сутність судового співробітництва розкривається через його типи, засоби та 

інституційний механізм.  

Порівнявши судове співробітництво в межах ЄС та співпрацю з питань 

правосуддя України та ЄС, ми визначили, що остання більшою мірою стосується 

розвитку системи українського правосуддя в світлі європейських стандартів, ніж 

безпосереднього співробітництва судових органів. Поняття співробітництва у сфері 

правосуддя має характер узагальнюючий. 

Правову основу співпраці України та ЄС з питань правосуддя становлять 

Угода про асоціацію (статті 8, 14, 24 та 471), План дій 2007 року, а також інші 

документи, до яких відсилають згадані (міжнародні конвенції, документи Ради 

Європи, зокрема висновки Венеціанської комісії).  

Основними досягненнями щодо втілення європейських стандартів у сфері 

правосуддя є: віднесення на конституційному рівні прокуратури та адвокатури до 

складових системи правосуддя; розвиток електронного судочинства; масштабне 

оновлення законодавства з питань правосуддя; майже повна ліквідація функції 

прокуратури щодо здійснення «загального нагляду»; робота над новим Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підвищення вимог до 

періодичності підвищення кваліфікації суддями та прокурорами. 

Подальша робота має бути спрямована на: забезпечення фактичного 

функціонування ЄСІТС в повному обсязі, зокрема через прийняття Положення про 

ЄСІТС; 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. 

Щодо співпраці у цивільних справах, то в ЄС вона регулюється відповідними 

регламентами і директивами, а її основу (як і в кримінальних справах) становить 



133 

принцип взаємного визнання, завдяки якому застосовуються спеціальні 

інструменти, як от Європейське платіжне доручення чи особлива Європейська 

процедура дрібних спорів. Співробітництво між Україною та ЄС здійснюється у 

трьох основних сферах – міжнародного правового співробітництва, судового 

процесу і захисту дітей на основі конвенцій ГКМПП.  

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. 

Основними проблемами застосування судами Гаазьких конвенцій у сфері 

судового процесу є недостатня увага до визначення сторін конвенцій, а також 

неврахування застережень та змін, особливо на стадії відкриття провадження. 

Стосовно ЄС, то система регулювання аналогічних питань більш розгалужена, 

узгоджена та чітка, зокрема щодо строків. В світлі наближення до права ЄС 

запропоновано розглянути можливість скористатися інструментом, передбаченим 

статтею 27 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або 

комерційних справах 1970 року щодо направлення судових доручень безпосередньо 

до суду. 

У сфері захисту дітей виділено проблему застосування Конвенції 1980 року 

про цивільні аспекти міжнародного викрадення дітей та встановлено, що суди часто 

ототожнюють висновок про повернення дитини з висновком про її відібрання, що є 

недопустимим. З огляду на це, ми вважаємо доцільним розглянути можливість 

внесення доповнення до Закону України «Про виконавче провадження», а також 

здійснити переклад пояснювальної доповіді «Перес-Вера» щодо застосування 

вказаної Конвенції. 

Виокремлено необхідність активізації роботи над приєднанням України 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 ЦПК України.  
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Також визначено необхідність проведення консультацій в межах ГКМПП щодо 

шляхів ратифікації Гаазького протоколу про право, що застосовується до 

зобов’язань про утримання від 23 листопада 2007 року, запропоновано 

якнайшвидше ратифікувати Конвенцію про угоди про вибір суду 2005 року, після 

чого розпочати переговори про приєднання до Конвенції «Лугано-ІІ». 

В цілому виокремлено необхідність проведення предметних навчань суддів та 

їх помічників щодо застосування Гаазьких конвенцій. Можна перейняти переваги 

функціонування на теренах ЄС Європейського судового атласу в цивільних 

справах. Для нашої країни було б корисно створити схожий сайт з актуальною 

інформацією щодо найпоширеніших проблем застосування міжнародних конвенцій 

у різних сферах. 

Щодо регулювання співпраці у кримінальних справах в праві ЄС, то 

Європейська комісія розділяє свої повноваження щодо законодавчих ініціатив з 

державами-членами, на відміну від співробітництва у цивільних справах, яке 

повністю інтегроване в рамки ЄС. Наразі ЄС працює над наближенням 

матеріального і процесуального права. 

Правові основи судового співробітництва між Україною та ЄС визначені в 

статтях 8, 24 Угоди про асоціацію та передбачають співпрацю з питань взаємної 

правової допомоги, екстрадиції та ратифікацію Україною РС МКС. 

З’ясовано, що питання взаємної правової допомоги між Україною та ЄС 

визначені Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу в 

кримінальних справах 1959 року, тоді як між державами-членами ЄС – Конвенцією 

про взаємодопомогу в кримінальних справах 2000 року. Ми визначили, що єдина 

форма, яка не передбачена Конвенцією 1959 року – це питання законного 

перехоплення телекомунікацій. В результаті його аналізу ми дійшли висновку про 

необхідність прийняття окремого Закону про перехоплення телекомунікацій з 

урахування європейських стандартів, зокрема щодо встановлення окремої системи 

нагляду та звітування щодо недопущення порушень прав людини. В світлі цього 

пріоритетним є робота над імплементацією тих директив, які визначені в Плані 

заходів з виконання Угоди про асоціацію. 
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Щодо проблем застосування Конвенції про взаємну правову допомогу 

1959 року, то вони полягають у: відсутності механізмів безпосереднього 

пересилання запитів, що може бути вирішено внесенням змін до КПК України; 

застосуванні судами нечинних норм Конвенції; відсутності посилань на неї. 

Основні проблеми із затримкою у ратифікації Україною РС МКС це 

необхідність гармонізації матеріального та процесуального права. Так, необхідно 

внести зміни до Кримінального кодексу України щодо визначення понять злочинів, 

а також внести відповідні зміни до КПК України щодо співпраці з МКС. З огляду на 

відсутність об’єктивних перешкод щодо цього, ми дійшли висновку, що в цьому 

питанні наразі вирішальне значення має політична воля. 

Важливо зауважити, що наразі Україною ведеться робота над проектом 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. 

Після погодження цього документа ми отримаємо нові напрями правового 

співробітництва з ЄС в світлі Угоди про асоціацію. 
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РОЗДІЛ 3. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ СУЧАСНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ: РЕФОРМИ, ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

 

3.1. Реформа системи судоустрою та судочинства через призму 

наближення до європейських стандартів 

 

В преамбулі Угоди про асоціацію ЄС висловив рішучу підтримку щодо 

просування в Україні процесу правових та інституційних реформ з метою 

ефективного виконання цієї Угоди. У рамках співробітництва у сфері юстиції, 

свободи та безпеки сторони надають особливого значення укріпленню судових 

органів. Таке співробітництво спрямоване на зміцнення судової влади, підвищення 

її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості і боротьбу з 

корупцією. 

Говорячи про судову реформу сьогодення, варто визначити найактуальніші 

завдання, проблемні питання та основні результати судової реформи, яка 

розпочалася у зв’язку з укладенням Угоди про асоціацію. Оскільки вказана Угода 

наразі є основним документом нашої співпраці з ЄС, то й судова реформа «після 

асоціації» заслуговує на основну увагу в силу найбільшої актуальності та 

практичної доцільності її дослідження. 

В самій Угоді про асоціацію ми не знайдемо конкретних завдань, що 

поставлені перед Україною у питанні судової реформи. Такі завдання 

конкретизовані у Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленій Указом 

Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 та Стратегії реформування 

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

Так, у Стратегії 2015-2020 визначено, що реформа проводитиметься у два 

етапи: 

перший етап – невідкладне оновлення законодавства, спрямоване на 

відновлення довіри до судової влади в Україні; 

другий етап – системні зміни в законодавстві: прийняття нової Конституції 
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України та на основі відповідних конституційних змін – нових законів, що 

стосуються судоустрою та судочинства, інших суміжних правових інститутів. 

В даному питанні ми будемо розглядати ту частину поняття «судова реформа», 

яка стосується судоустрою та судочинства, оскільки саме на зміцненні судової 

влади ЄС акцентує найбільшу увагу. 

Питання реформування судоустрою та судочинства піднялось не так у зв’язку з 

підписанням Угоди про асоціацію, як через надзвичайно низький рівень довіри 

населення України до судової гілки влади, який за даними USAID (U.S. Agency for 

International Development) у 2015 році становив лише 5% (за показниками «повністю 

довіряє» та «скоріше довіряє») [111]. Для розуміння масштабів проблеми у 

2018 році такий показник становив 65% [112].  

Тобто, як це не банально, але першою та найбільшою проблемою, яка 

зумовлює судову реформу та на вирішення якої вона спрямована – це незмінна 

протягом багатьох років проблема недовіри населення до судової влади.  

Вказану проблему можна вирішувати багатьма способами, які мають складати 

один комплекс дій з боку держави і не тільки. Такими способами може бути і 

прийняття нового законодавства, і ширша участь громадськості у доборі суддів, 

підвищення рівня відкритості суду для пересічного громадянина, ефективне 

управління інформаційними потоками про діяльність судів та органів суддівського 

врядування, вивчення суспільної думки та привернення уваги суспільства до 

проблем, з якими стикається судова система.  

Всі вказані шляхи вирішення проблеми довіри до суду в тій чи іншій мірі 

знайшли своє відображення у сучасній судовій реформі. Однак, серед них, 

законодавець віддав найбільше значення саме оновленню законодавства, 

починаючи від Конституції України та закінчуючи профільними законами.  

На нашу думку, Україна впоралася з цим завданням.  

Хронологію і значущість оновлення законодавства можна охарактеризувати 

таким чином. 

1) Внесення у червні 2016 року змін до Конституції України в частині 

правосуддя, внаслідок чого було, зокрема: підвищено вимоги та професійні 
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стандарти для суддів (мінімальний вік для кандидатів збільшено до 30 років, а 

мінімально необхідний професійний стаж – до 5 років); передбачено призначення 

суддів виключно за конкурсом; змінено порядок затримання судді; закладено 

основи для переходу до три ланкової судової системи; 

2) Прийняття у лютому 2015 року Закону України «Про забезпечення права на 

справедливий суд», яким Закон України «Про судоустрій і статус суддів» було 

викладено у новій редакції. Ключовим моментом цього Закону стало запровадження 

кваліфікаційного оцінювання діючих суддів з метою перевірки їх здатності 

здійснювати правосуддя у судах відповідних рівнів; поява вимоги щодо 

мінімального стажу роботи для інспекторів ВККС України (5 років у сфері права). 

3) Прийняття нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» у червні 

2016 року у зв’язку з внесенням змін до Конституції України. Цим Законом, який 

наразі складає основу судоустрою та відображає суть відповідної реформи, 

передбачено, окрім вже згаданих, такі основні новели: 

- укрупнення судів;  

- створення нових судів: Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з 

питань інтелектуальної власності (суди першої та апеляційної інстанцій); 

- вперше закріплено обов’язок судді подавати декларації родинних зв’язків та 

доброчесності;  

- запроваджено інститут суддівського досьє; 

- залучено до кваліфікаційного оцінювання суддів представників громадськості 

через створення Громадської ради доброчесності. 

4) Прийняття у грудні 2016 року Закону України «Про Вищу раду правосуддя», 

яким створено новий орган, що відповідає за питання кар’єри суддів (їх 

призначення та звільнення), а також вирішує дисциплінарні питання щодо суддів та 

прокурорів. Створення Вищої ради правосуддя відповідає європейським практикам, 

оскільки аналогічні органи, які опікуються і суддями, і прокурорами вже не один 

рік функціонуюють у таких країнах ЄС, як Франція, Болгарія, Греція, Німеччина, 

Румунія. Традиційно судові ради в європейських країнах називають вищими радами 

магістратури. Як вірно зауважує В. Талько [113], це пов’язано з тим, що поняття 
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«магістратура» відображає місце суддів та прокурорів у правовій системі і охоплює 

розуміння мети їх діяльності – захист загальних інтересів суспільства, верховенства 

права і прав та свобод громадян. 

5) Прийняття у липні 2017 року нового Закону України «Про Конституційний 

Суд України», який вперше передбачив конкурсний відбір суддів та ввів інститут 

конституційної скарги, що є абсолютно новим для України. При цьому, 

законодавець все ж залишив так званий «люфт для дискреції» органів, 

уповноважених формувати конкурсну комісію (комітет, раду), не визначивши 

кількість її членів, а також статус постійної чи тимчасово створеної для кожної 

відкритої вакансії.  

6) Масштабне оновлення процесуального законодавства, що знаменується 

прийняттям у жовтні 2017 року Закону України «Про внесення змін до 

Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших 

законодавчих актів». Цей найбільший за всю історію Верховної Ради України закон 

забезпечив низку прогресивних процесуальних змін в судочинстві. Цим Законом: 

передбачено більшу відповідальність за зловживання процесуальними правами, 

запроваджено «електронний суд» через функціонування вже згадуваної ЄСІТС, 

передбачено спрощені процедури розгляду справ незначної складності; змінено 

розмір та механізм обчислення судового збору; запроваджено в адміністративному 

судочинстві інститут зразкових та типових справ.  

7) Останньою визначальною складовою процесу оновлення законодавства у 

сфері судоустрою можна назвати прийняття у червні 2018 року Закону України 

«Про Вищий антикорупційний суд».  

Наразі на Вищий антикорупційний суд покладаються великі надії. Спеціальні 

антикорупційні суди не є звичними для європейських країн, однак це один із 

варіантів для країн з високим рівнем корупції, який веде до покарання тих, хто 

скоює корупційні злочини, включаючи високопосадовців [114]. Такі суди, зокрема, 

існують у Філіппінах, Хорватії, Болгарії, Мексиці, Пакистані [115].  

В Україні логіка такого суду базується на тому, що існує загроза, що успіхи, 
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досягнуті, зокрема, Національним антикорупційним бюро України у розслідуванні 

випадків корупції будуть зведені до нуля судами, в яких одна частина суддів 

схиляються перед політичним впливом на їхні рішення, а інша не має ресурсів для 

вирішення складних корупційних справ [116, 38-39].  

Противники створення спеціалізованого антикорупційного суду зазначають, 

що створення нових судових органів та їх обслуговування потребує значних 

бюджетних і часових витрат [115]. Крім того, існує думка, що корумповані еліти 

легко можуть не втручатися в роботу спеціалізованого антикорупційного суду, 

маючи достатньо впливу на прокурорів чи правоохоронні органи. Деякі критики у 

Словаччині стверджують, що саме це є головною причиною відсутності 

обвинувальних вироків проти політиків високого рівня [117, с. 17]. 

У Звіті від 7 листопада 2018 року щодо імплементації Угоди про асоціацію ЄС 

називає створення цього суду тестовою справою для України, оскільки за корупцію 

в нашій державі було засуджено лише декілька високопосадовців. В цілому такий 

шлях оцінюється позитивно українським суспільством, а на цей суд покладаються 

великі надії у вирішенні проблеми корупції.  

З викладеного можна зробити висновок, що стратегічне завдання з оновлення 

українського законодавства в сфері судоустрою та судочинства в напрямку 

наближення до європейських стандартів можна вважати виконаним.  

Загальновідомим твердженням є те, що проблема довіри до судової влади тісно 

або майже нерозривно пов’язана з проблемою корупції. І хоча Україна пройшла 

тест на впровадження реальних засобів боротьби з корупцією через створення 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного антикорупційного 

бюро України, Державного бюро розслідувань та Вищого антикорупційного суду, 

лише результати роботи цієї новоствореної системи дадуть змогу говорити про 

будь-які зрушення в цьому напрямі.  

Однак, повне перезавантаження судової системи не можна охарактеризувати 

лише змінами у законодавстві. З аналізу положень Стратегії 2015-2020 можна 

побачити, що реформа системи судоустрою та судочинства включає надзвичайно 

велику кількість питань й може бути предметом окремого дослідження, а тому ми 
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зосередимося на найактуальніших та найважливіших її аспектах.  

Ще одним важливим результатом судової реформи є встановлення чіткого 

переліку підстав звільнення суддів, зокрема, виключення такої підстави як 

порушення присяги. Як вважають С.В. Ківалов та Л.Є. Виноградова, звільнення 

судді за порушення присяги має характер конституційної відповідальності [118, 

с. 235-236], тоді як згідно практики Вищого адміністративного суду України, 

звільнення судді за порушення присяги взагалі є спеціально обумовленим видом 

відповідальності (наприклад, постанови від 18 та 20 жовтня 2010 року у справах 

№ № П-106/10, П-108/10, відповідно). Тож, ця підстава не мала чіткого визначення, 

а 7% суддів зазначили, що за останні два роки їм погрожували звільненням на цій 

підставі [119, c. 13]. 

Отже, завдяки переліченим досягненням ми можемо говорити про вжиття ряду 

заходів на усунення проблеми низького рівня незалежності суддів та виконання 

завдання щодо зменшення зовнішнього втручання у здійснення правосуддя завдяки 

новим гарантіям щодо усунення політичного впливу на процедури призначення, 

обрання, переведення та звільнення суддів, притягнення їх до відповідальності. 

Однак, на нашу думку, у завданнях, що стосуються незалежності суддів, ані 

сьогодні, ані в майбутньому не можна стверджувати про їх повне виконання.  

За останніми даними Індексу громадського контролю (у 2017 році) Україна 

значиться на 101 місці із 109 країн за рівнем незалежності судової влади, тоді як цей 

же показник у Хорватії, Болгарії та Румунії (як країн, які останніми приєдналися до 

ЄС) не виходить за межі 85 місця [120]. 

З викладеного вбачається, що проблема незалежності судової влади та всі 

заходи, які здійснюються з метою підвищення її рівня, необхідно відносити до 

стратегічних цілей співпраці з ЄС.  

Говорячи про судову реформу, вважаємо за необхідне звернути окрему увагу 

на питання оптимізації суддівського врядування.  

Оптимізація органів суддівського врядування у Стратегії 2015-2020 

розкривається через поетапне їх реформування:  

а) на першому етапі – реалізація норм закону щодо порядку публічного 
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обрання членів таких органів з’їздами суддів, адвокатів, представників юридичних 

вищих навчальних закладів та наукових установ; 

б) у подальшому – оптимізація органів формування суддівського корпусу, у 

тому числі шляхом створення єдиного органу з об’єднаними повноваженнями 

Вищої ради юстиції та ВККС України і, можливо, інших органів суддівського 

врядування; визначення структури такого органу на конституційному рівні; 

в) у середньо- та довгостроковій перспективі – одночасне здійснення кроків з 

удосконалення стратегічного планування, посилення фінансових і комунікаційних 

можливостей системи суддівського врядування [121]. 

Те завдання, яке було поставлене на першому етапі наразі можна вважати в 

цілому виконаним (участі представників адвокатської професії та науковців). 

Однак, що стосується оптимізації суддівського врядування, яка повинна була 

відбутися в подальшому, то на сьогодні це завдання залишається невиконаним.  

Для чіткого розуміння конкретних кроків, які повинні бути зроблені на 

виконання Стратегії 2015-2020, Радою з питань судової реформи розроблено 

відповідний План дій. Так, для оптимізації суддівського врядування у термін з кінця 

2018 року до кінця 2020 року повинно бути зроблено наступне:  

- оптимізовано кількість органів суддівського врядування з чітким 

розмежуванням повноважень кожного органу, а також визначення єдиного органу, 

відповідального за розробку стратегічних напрямів діяльності судової влади та їх 

реалізацію; 

- детально проаналізовано питання створення Єдиного органу управління 

судової влади (далі – ЄОУСВ), шляхом об’єднання функцій і повноважень Вищої 

ради юстиції (далі – ВРЮ) (сьогодні вже Вища рада правосуддя), ВККС України та 

частково Ради суддів України, визначено структуру такого конституційного органу 

відповідно до його функціонального навантаження. 

З метою досягнення таких результатів вказаний План дій з виконання Стратегії 

2015-2020 передбачає необхідність перегляду нормативно-правової бази, у тому 

числі, внесення змін до Конституції України. 

Створення ЄОУСВ не є новою темою для України, оскільки це питання вже 
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давно обговорювалося у наукових та практичних колах. А.В. Василенко та 

І.В. Назаров пропонували різні варіанти реорганізації двох основних органів у 

системі суддівського врядування – ВРП та ВККС України.  

І.В. Назаров пропонує чотири можливих способи оптимізації реформування 

системи органів формування суддівського корпусу [122]: 1) залишити існуючу 

модель одночасного функціонування ВРЮ і ВККС України з проведенням 

незначної оптимізації їх діяльності (що й було зроблено); 2) ліквідація ВРЮ (ВРП) і 

об’єднання всіх повноважень щодо формування суддівського корпусу і 

відповідальності суддів у ВККСУ України; 3) ліквідація ВККС України і 

об’єднання всіх повноважень у ВРЮ (ВРП); 4) об’єднання ВРЮ і ВККС України у 

єдиний орган судової влади.  

А.В. Василенко, як науковець та відомий практик у сфері судової влади, 

зупинявся на двох варіантах: перший – об’єднання ВРЮ і ВККС України та 

реформування їх складу, функцій і повноважень; другий – реформування двох 

органів без їх об’єднання [123]. Як бачимо, реалізованим був другий варіант. Не 

дивлячись на вибір найпростішого способу розпочати реформування цих органів, 

ВРЮ не працювала 13 місяців, а ВККС України – 9. Такий досвід безумовно треба 

враховувати в майбутньому та вживати всіх можливих заходів для уникнення 

аналогічних ситуацій.  

Венеціанська комісія також неодноразово висловлювала зауваження щодо 

недоцільності існування двох окремих органів, які опікуються питаннями 

суддівської кар’єри. На переконання Венеціанської комісії, для забезпечення 

узгодженого підходу до судової кар'єри ВККС України повинна стати частиною 

ВРП, «можливо, як підрозділ, що відповідає за добір кандидатів на суддівські 

посади». При цьому Венеціанська комісія вказала, що не існує жодного 

європейського стандарту, який би визначав, що питання щодо призначення та 

кар’єри суддів повинні розглядатися єдиним органом.  

Виходячи з Плану дій з реалізації Стратегії 2015-2020, Україна обрала для себе 

варіант, рекомендований Венеціанською комісією. Не дивлячись на те, що цим 

Планом визначено, що ЄОУСВ має складатися з ВРП, ВККС України та Ради суддів 
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України, ми вважаємо ці положення дещо застарілими, з огляду на таке.  

Рада суддів України є органом суддівського самоврядування та не входить до 

єдиної системи забезпечення функціонування судової влади, яка визначена статтею 

147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року 

(входять ВРП, ВККС України, ДСА України та НШС України). На нашу думку, 

суддівське самоврядування має існувати абсолютно відокремлено від державних 

органів, які реалізують владні управлінські функції. Таким чином, замість 

об’єднання ВРП та ВККС України з Радою суддів України, більш доцільно 

об’єднати перших два органи з ДСА України, оскільки саме ДСА України наразі 

підзвітна у своїй діяльності ВРП та відповідає за кадрове, матеріально-технічне, 

інформаційне та фінансове забезпечення судів. 

На нашу думку оптимізація органів, що займаються питаннями суддівського 

врядування, має відбуватися поетапно, невеликими кроками з урахуванням 

найкращих європейських стандартів та вітчизняних реалій.  

Так, на першому етапі: необхідно завершити формування нових судів та 

заповнити всі вакантні посади на місцях.  

На другому етапі: напрацювати структуру майбутнього ЄОУСВ, провести 

обговорення з великою кількістю представників правничої професії, серед яких 

більшу частину мають складати судді. На цьому етапі важливо врахувати 

зарубіжний досвід, зокрема Франції, Болгарії, Румунії та Португалії. Повноваження 

майбутнього ЄОУСВ, як, наприклад, у Франції, мають поділятися на дві сфери: 

добір нових суддів та розгляд дисциплінарних справ. За всі процедури, пов’язані з 

добором та кваліфікаційним оцінюванням має відповідати окрема палата, яка буде 

наділена тими функціями, які наразі виконує ВККС України. Оскільки остання на 

сьогоднішній день вносить до ВРП рекомендації та подання щодо призначення, 

відрядження та переведення суддів, а ВРП надає їм власну оцінку та приймає 

остаточне рішення з указаних питань, то спостерігається дублювання відповідних 

функцій. У разі ж наявності в складі ЄОУСВ окремого органу з повноваженнями 

ВККС України, які не потребуватимуть фактичного перегляду та затвердження, ми 

отримаємо оптимізацію всієї роботи, пов’язаної з суддівською кар’єрою.  
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Що стосується дисциплінарних проваджень, то доречно було б врахувати 

досвід Португалії, де в складі Вищої ради магістратури діє окремий орган у складі 

20 інспекторів, які призначаються строком на 3 роки і мають право одноразового 

поновлення на посаді на той самий термін. Вони обираються серед суддів 

апеляційних судів або у виняткових випадках серед суддів першої інстанції з 

високою кваліфікацією «Дуже добре» і мають стаж роботи не менше 15 років. 

Вказані вимоги до інспекторів надто високі для українських реалій та навряд чи 

зможуть бути втілені. Проте, досвід Португалії щодо існування незалежної служби 

інспекторів [124, c. 48-49] у складі органу на кшталт ВРП є безумовно позитивною 

практикою. Більше того, наявність двох окремих органів, один з яких розглядає 

скарги на суддів prima facie (служба інспекторів), а інший (наприклад, 

дисциплінарна палата ВРП) вирішує суть справи та приймає рішення щодо виду 

дисциплінарного стягнення на підставі звіту служби інспекторів визначається у 

переліку мінімальних стандартів найкращих практик організації суддівського 

врядування в ЄС [125].  

Окрім іншого, до складу ЄОУСВ має увійти ДСА України. На нашу думку, 

ДСА України також має бути наділена достатньою незалежністю, однак тісно 

співпрацювати з іншими структурними одиницями ЄОУСВ. При цьому, необхідно 

обов’язково передбачити окремий підрозділ в межах ВРП, який буде займатися 

питаннями стратегічного планування та посилення фінансових і комунікаційних 

можливостей системи суддівського врядування.  

На третьому етапі оптимізації необхідно розробити відповідні зміни до 

чинного законодавства: до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів» і, як наслідок, до інших законів.  

На четвертому етапі вважаємо за доречне обговорити доречність включення до 

ЄОУСВ органу, який би відповідав за призначення і звільнення прокурорів (на 

кшталт Кваліфікаційно-дисциплінарнлї комісії прокурорів), як це працює у Франції 

та Болгарії. Це може стати логічним наслідком включення прокуратури до системи 

правосуддя та в той же час наблизити систему юстиції до найпоширеніших практик 

ЄС, де вищі судові ради наділені функціями не лише щодо суддів, а й щодо 
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прокурорів.  

Виконання всіх цих кроків у нашому розумінні має спричинити такі здобутки, 

які закладуть нову основу організації суддівського та прокурорського врядування 

на довгі роки. Як вірно зауважував Р. Ієрінг, «літописи юстиції мають велику 

кількість прикладів істинного героїзму з боку суддів, які боролися проти впливу 

сильних осіб, навіть, до втрати суддівського крісла; проте дуже важливо і для 

інтересів суспільства, і для інтересів приватних осіб, щоб справедливі рішення і 

вироки не були кожного разу актами героїзму з боку суддів, але спокійними 

міркуваннями звичайної людини, яка поставлена у можливість не боятися погроз 

земних влад і не прислуховуватися до думки ззовні, обов’язки якої чітко 

встановлені і з’ясовані: знати закон, враховувати факти і керуватися совістю» [126, 

с. 197].  

Вважаємо, що це твердження Р. Ієрінга якнайкраще ілюструє проблему 

незалежності суддів в Україні.  

Говорячи про нове для України питання доброчесності суддів, підняте в межах 

судової реформи, необхідно зупинитися на найбільш проблемному його аспекті, що 

виявився останнім часом – на діяльності Громадської ради доброчесності (далі – 

ГРД). Основну проблему роботи ГРД складає її співпраця з ВККС України, а саме 

випадок тимчасового виходу ГРД з процедур кваліфікаційного оцінювання, на що 

звернула увагу Європейська Комісія у Спільному звіті від 7 листопада 2018 року 

щодо імплементації Угоди про асоціацію.  

ГРД, відповідно до частини першої статті 87 Закону України «Про судоустрій і 

статус суддів», утворена з метою сприяння ВККС України у встановленні 

відповідності судді критеріям професійної етики та доброчесності для цілей 

кваліфікаційного оцінювання. Рішенням ВККС України від 29 грудня 2017 року 

№ 140/зп-17 було внесено зміни до Регламенту ВККС України, які стосувалися 

таких питань: 1) ГРД повинна подавати висновки та інформацію щодо суддів не 

пізніше 10 днів до дати співбесіди і у разі недотримання цього строку відповідні 

документи вважаються неподаними; 2) суддя має бути попередньо ознайомлений з 

висновком та, за бажання, має право надати пояснення; 3) висновок (інформація) 
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має містити ряд обов’язкових положень (зокрема, обґрунтовану достатніми 

доказами інформацію); 4) повноваження представника ГРД повинні 

підтверджуватися відповідним рішенням ГРД, яке має надаватися відповідальному 

працівнику секретаріату ВККС України до початку співбесіди.  

Після прийняття цих змін, представники ГРД заявили про вихід з процедур 

кваліфікаційного оцінювання [127]. Вважаючи їх незаконними, ГРД звернулася до 

Верховного Суду з вимогою скасувати відповідні зміни й рішенням Верховного 

Суду від 18 вересня 2018 року (справа № 9901/460/18) рішення ВККС України, 

яким були внесені перелічені вище зміни до Регламенту (крім 10-ти денного строку 

на подачу висновків), було визнане протиправним та скасоване. Це рішення 

Верховного Суду набрало законної сили лише 25 червня 2019 року після його 

перегляду Великою Палатою Верховного Суду в апеляційному порядку. 

Наразі ГРД бере участь кваліфікаційному оцінюванні, однак з викладеної 

проблеми необхідно зробити як правові, так і ціннісні висновки. На нашу думку, 

будь-які документи ГРД повинні відповідати вимогам якості (до чого і мала 

претензії ВККС України), але відповідні проблеми у їх співпраці необхідно 

вирішувати з огляду на велике значення для суспільства факту участі ГРД у 

процедурах оцінювання суддів.  

Говорячи про можливі шляхи вирішення вказаної проблеми, не можна оминути 

увагою думку експерта Проекту ЄС «Право-Justice» Георга Стави, який вважає, що 

надане громадськості право на активну участь у процесі кваліфікаційного 

оцінювання, тягне за собою зобов’язання належно користуватися цим правом та 

брати активну участь у процедурі відбору, усвідомлюючи свою відповідальність 

[128]. Відновлення довіри кожного партнера до процесу відбору вимагає спільного 

підходу, а не «громадськість проти судової влади» [129]. 

Згідно Звіту про відбір та оцінювання суддів в Україні, що був наданий у 

листопаді 2018 року екcпертною групою проекту «Право-Justice», ГРД варто: по-

перше, утримуватися від публікації досьє та висновків у мережі Інтернет на 

початкових етапах процедури відбору, до прийняття остаточного рішення ВККС 

України; по-друге, переглянути концепцію публікації інтерв’ю: якщо трансляція є 
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цілком доцільною, оскільки може дійсно забезпечити прозорість, то збереження 

записів на YouTube або аналогічні заходи видаються перебільшенням. 

Ці дві пропозиції означають гарантії для кандидатів на посаду судді щодо 

впевненості у тому, що під час та після участі у відповідних конкурсах до них 

будуть ставитися справедливо. Варто також погодитися європейськими експертами 

(Г. Ставою, В. Ван Бентхемом, Р. Молієне), стосовно того, що ніхто не повинен 

мати можливості брати (частини) інтерв’ю, транслювати його повністю або 

частково, або використовувати для оскарження права бути суддею в судовому 

порядку або в інший спосіб.  

По-третє, членам ГРД слід вважати себе радше незалежними експертами, ніж 

оціночною системою, яка має право діяти від імені всієї громадськості. Такий підхід 

повністю відповідає рекомендаціям Консультативної ради європейських суддів.  

По-четверте, члени ГРД та ВККС України повинні сприймати одне одного як 

партнерів, долучаючись до активної спільної роботи. Принцип співпраці повинен 

бути закріплений у законодавстві та застосовуватися на практиці як ключовий для 

успіху всіх сторін [129]. Це має посприяти обов’язку обох сторін шукати шляхи 

вирішення проблемних ситуацій і означає спільну відповідальність за успіх судової 

реформи. 

Повноправне залучення громадськості до органів, які займаються відбором та 

оцінкою суддів є зовсім недослідженим питанням і в європейських країнах, де це 

питання має більше політичний характер. Наразі в окремих країнах ведуться лише 

дискусії, щоб відкрити процес відбору суддів для деяких частин громадянського 

суспільства, наприклад, для юридичної спільноти [130].  

Ще одне питання судової реформи, на якому варто зупинитися є укрупнення 

округів, на які поширюється юрисдикція відповідних судів.  

Так, Президент України 29 грудня 2017 року видав ряд Указів, якими було 

ліквідовано та реорганізовано місцеві та апеляційні суди шляхом укрупнення 

округів, на які поширюється їх юрисдикція. Так, суди всіх юрисдикцій були 

реорганізовані шляхом злиття.  

Вказані зміни були необхідні для України, оскільки в багатьох місцевих 
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районних судах працювало близько трьох суддів. У разі, якщо один із них йшов у 

відпустку, інший хворів, а третій був без повноважень або йому заявлявся відвід, то 

утворити склад суду було неможливо.  

З іншої сторони медалі, судді та інші практики висловлювали обґрунтовані 

побоювання, що укрупнення призведе до обмеження допуску пересічних громадян 

до правосуддя і, скоріш за все, додасть проблем і суддям, і населенню, роблячи 

правосуддя дорожчим і все менш доступним для людей. Пересічним громадянам, 

аби дістатися до суду зі свого населеного пункту у разі, якщо справу перебуває на 

розгляд судді з іншого населеного пункту, доведеться долати чималі відстані, 

десятки кілометрів, аби потрапити на судове засідання за умов поганого стану 

дорожньої інфраструктури та поганого транспортного сполучення у селах та 

районах, віддалених від обласного центру [131]. Така проблема дійсно існує і 

становить перешкоду, особливо для людей похилого віку. Це також спричиняє 

подорожчання витрат на отримання правової допомоги, оскільки транспортні 

витрати на участь адвоката в судовому засіданні також зросли.  

Професійні судді, зокрема В. Кривка, пов’язують успіх оптимізації судоустрою 

також і з роботою «електронного правосуддя». Ми погоджуємся з його думкою, що 

забезпечення широкого використання інформаційних систем у всіх судах без 

виключення має наразі стати першочерговим завданням після реорганізації системи 

судоустрою. Крім того, як вірно зауважив С. Алєксєєв, робота системи 

«Електронний суд» є технічною частиною судової реформи, що дозволить 

спростити звернення до судів, дасть змогу зекономити час та кошти на друк та 

листування не тільки громадянам, а й судам, які витрачають на це чималі бюджетні 

кошти [132].  

Для технічного забезпечення початку роботи ЄСІТС ДСА України, як її 

власник, визначила, що у першу чергу необхідні кошти для розробки програмного 

забезпечення. Для того, щоб воно функціонувало, потрібні потужний дата-центр, 

резервний дата-центр і відповідне серверне та інше технічне обладнання, яке має 

входити до складу цього дата-центру. На сьогодні у ДСА є дата-центр, але серверне 

обладнання, що в нього входить, не дозволяє виконувати завдання, які стоять перед 
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ЄСІТС. Крім технічних аспектів, для початку роботи ЄСІТС також необхідно 

затвердити Положення про неї та провести масштабне навчання персоналу. 

Станом на серпень 2019 року підсистема ЄСІТС «Електронний суд» 

запрацювала лише в тестовому режимі (наприклад, у Верховному Суді з 2 липня 

2019 року). Вважаємо, що запровадження ЄСІТС є надто тривалим, що становить 

проблему, шляхи вирішення якої шукає ДСА України та яка більшою мірою 

пов’язана з нестачею технічних та людських ресурсів.  

Ми проаналізували лише ключові питання судової реформи, виокремивши ті 

проблеми та шляхи їх вирішення, які відповідають духу сьогодення та потребують 

аналізу з огляду на їх актуальність.  

Тож, з викладеного випливає, що досягнення судової реформи в світлі 

європейських стандартів значні, як і проблеми, які потребують вирішення. Однак, 

ключове значення, на нашу думку, мають позитивні тенденції цієї судової реформи, 

які безумовно визнаються такими українським суспільством та ЄС.  

 

3.2. Пенітенціарна реформа в світлі європейських стандартів 

 

Питання пенітенціарної реформи не є одним із тих, якому приділяється 

найбільше уваги, особливо якщо порівнювати із судовою реформою. Разом з тим, 

стаття 14 Угоди про асоціацію містить положення, згідно яких сторони надають 

особливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій 

усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів 

зокрема. Якщо українська система судоустрою та судочинства постійно функціонує 

в полі реформ, то пенітенціарна система залишалася майже «недоторканною» 

близько 75 років
 
[133].  

Головним аргументом для сприяння пенітенціарним реформам є аргумент прав 

людини, що покладений в основу діяльності ЄС, ООН та інших універсальних та 

регіональних міжнародних організацій.  

В ЄС умови перебування у в’язницях регулюються різноманітними законами 

та правилами, починаючи від конституційних положень до національних 
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кримінальних та пенітенціарних законів і принципів міжнародного права. До 

відповідних положень щодо прав людини належать, зокрема, ті, що захищають 

право на особисту свободу, і уточнюють підстави, чому вона може бути обмежена 

(статті 5, 6 Конвенції з прав людини, Хартія основних прав ЄС), а також ті, що 

забороняють катування та інші форми негуманне та принижуюче гідність 

поводження або покарання (стаття 3 вказаної Конвенції, стаття 4 Хартії) [134]. 

Незважаючи на те, що умови тримання ув’язнених, в основному, є 

прерогативою держав-членів ЄС вже розпочав торкатися цих питань та 

врегульовувати їх, як це було визначено Європейською Комісією в Зеленій книзі 

2011 року та в Стокгольмській програмі 2010 року, а також у багатьох резолюціях 

Європейського Парламенту (наприклад, Резолюція Європейського Парламенту від 

5 жовтня 2017 року про системи та умови утримання у в’язницях (2015/2062 (INI), 

Директива Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/800 від 11 травня 

2016 року про процесуальні гарантії для дітей, які є підозрюваними чи 

обвинуваченими у кримінальному провадженні). 

Гарантування адекватних умов утримання в усіх країнах-членах ЄС є однією з 

умов сприяння взаємній довірі, судовій співпраці та належному функціонуванню 

інструментів взаємного визнання у сфері кримінального права. В цілому, як вірно 

зауважує Л. Лімоне, у Європі було створено декілька механізмів для моніторингу 

умов утримання у в’язницях [134]. Такі механізми призначені як засіб перевірки 

умов утримання під вартою в будь-який момент часу та, загалом, визначені у 

Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання 1987 року та Європейських 

пенітенціарних правилах 2006 року.  

Пенітенціарна реформа включає в себе дуже велику кількість напрямів. Ми ж 

зосередимося на тих, які передбачені спільними домовленостями з ЄС, а також на 

тих, що визначені пріоритетними у міжнародних документах. В Угоді про 

асоціацію безпосереднього посилання на необхідність проведення пенітенціарної 

реформи немає. Однак, положення статті 14 про утвердження верховенства права та 

укріплення інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних 
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органах зокрема, означають, що реформа пенітенціарної системи є частиною 

функціонування системи правоохоронних органів України.  

Говорячи про основні напрямки реформування пенітенціарної системи в світлі 

європейських стандартів необхідно звернутися до Плану дій 2007 року. Так, у 

цьому документі співпраця з питань затримання та ув’язнення є одним із трьох 

напрямів правового співробітництва. Основними напрямами співпраці України та 

ЄС у питаннях затримання та ув’язнення визначено: 

- заохочення України до реформування її пенітенціарної системи відповідно до 

Європейських пенітенціарних правил в оновленій 11 січня 2006 року версії і вжиття 

рішучих заходів, спрямованих на подолання проблеми неналежного поводження 

співробітників правоохоронних органів з ув’язненими особами; 

- продовження реформування пенітенціарної системи України, включаючи 

покращення умов у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань;  

- врегулювання прав усіх затриманих осіб, умов їх утримання та поводження з 

ними в одному законодавчому акті;  

- виконання рекомендацій Європейського Комітету щодо запобігання 

тортурам;  

- посилення навчання співробітників правоохоронних органів і персоналу 

установ виконання покарань з питань дотримання прав людини;  

- забезпечення доступу організацій з дотримання прав людини до пунктів 

утримання ув'язнених, посилення їх ролі у зусиллях з дотримання прав людини;  

- підвищення рівня ресоціалізацїї та підтримки осіб, особливо неповнолітніх, 

після закінчення ув'язнення шляхом надання їм можливостей для професійного 

навчання та підтримки їх сімей. 

Ще один напрям реформи пенітенціарної системи закріплено у Перехідних 

положеннях Конституції України, згідно пункту 9 яких прокуратура продовжує 

виконувати функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових 

рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового 

характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, – до набрання 

чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних 
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інспекцій. 

Перелічені вище напрями реформування пенітенціарної системи в світлі 

європейських стандартів необхідно розглядати в їх сукупності, оскільки багато з 

них взаємозалежні та взаємопов’язані.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 654-р 

було схвалено Концепцію реформування (розвитку) пенітенціарної системи 

України (далі – Концепція реформування пенітенціарної системи). Одним із її 

завдань визначено розроблення законодавства у сфері функціонування слідчих 

ізоляторів та установ виконання покарань відповідно до законодавства ЄС.  

Концепція реформування пенітенціарної системи чітко визначає проблеми, які 

потребують розв’язання, а також шляхи та способи розв’язання цих проблем. 

Враховуючи, що підґрунтя будь-якої реформи становить законодавство, яким вона 

має визначатися, то аналіз реформування системи виконання покарань варто 

розпочати саме з цього базового питання.  

Так, у листопаді 2017 року до Верховної Ради України подано проект Закону 

України «Про пенітенціарну систему» (№ 7337). Його метою визначено 

перетворення пенітенціарної системи на ту, яка буде повертати людину до 

суспільства та запобігати рецедивам [135]. Половина законопроекту складається з 

норм щодо структури та організації пенітенціарної системи, персоналу та його 

повноважень, а інша половина це Прикінцеві та перехідні положення, якими 

вносяться зміни до 48 законодавчих актів, що регулюють діяльність пенітенціарної 

системи. Після першого читання законопроект № 7337 було повернуто на 

доопрацювання у зв’язку з цілим рядом недоліків, з яких деякі можна оцінити 

неоднозначно.  

У Концепції реформування пенітенціарної системи визначено, що спадок 

Радянського Союзу був орієнтований на створення поліцейсько-карного апарату 

нагляду над ув’язненими, тоді як метою виконання покарань повинно бути 

виправлення та ресоціалізація засуджених. Тож, як наслідок, в законопроект № 7337 

включено положення щодо того, що діяльність пенітенціарної системи не має 

каральної спрямованості та направлена на ресоціалізацію та реінтеграцію особи. 
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Крім того, законопроектом пропонувалося виключити з Кримінального кодексу 

України вказівку на кару, як на мету покарання.  

На думку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, 

відхід від змішаної теорії покарання, яка поєднує в собі здобутки як теорій 

відплати, так і теорій досягнення корисних цілей, є невиправданим законодавчим 

кроком [136]. Посилаючись на позицію деяких науковців управління зауважує, що 

застосовуючи покарання, суд має на меті покарати винного, що необхідно для 

захисту суспільства і для задоволення почуття обурення і справедливості 

потерпілого, його близьких та суспільства в цілому [137]. 

А. Галай позитивно відмічає тверде заперечення каральності у вказаному 

законопроекті, однак вказує на те, що соціальна реабілітація є одним із 18 завдань, 

та стоїть після всіляких безпекових і контрольних завдань, а у територіальних 

органах таких цілей взагалі не помітно [138]. 

Ми ж вважаємо, що наявність різних формулювань мети діяльності 

пенітенціарної системи не є принциповим питанням і збереження змішаного 

підходу до спрямованості функціонування системи виконання покарань не є 

вирішальним чинником. Створення умов для виправлення і ресоціалізації 

засуджених як мета кримінально-виконавчого законодавства була закріплено ще у 

2003 році з моменту прийняття Кримінально-виконавчого кодексу України, тож сам 

факт законодавчого закріплення мети функціонування тієї чи іншої системи не має 

вирішального значення.  

Змінити каральний підхід на реабілітаційний в першу чергу необхідно в 

структурі законодавства та закріпленні тих підходів, що визначені у Європейських 

пенітенціарних правилах. Це має стосуватися характеру роботи, який повинен 

підтримувати або розвивати саме ті навички, які дозволять ув’язненому заробляти 

собі на життя після звільнення, тоді як на сьогодні чинне законодавство 

обмежується лише суспільно-корисним характером праці. Також доцільно було б 

передбачити існування індивідуальних планів засуджених щодо відбування 

покарань, на чому наголошується в Європейських пенітенціарних правилах та 

забезпечити можливість участі засуджених ув'язнених у складанні таких планів. 
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Наскільки це практично можливо, вони повинні охоплювати: роботу; освіту; інші 

види діяльності; підготовку до звільнення. 

Тобто, найкращим способом вирішення проблеми карального підходу є 

конкретизація в чинному законодавстві мінімальних обов’язкових правил, 

направлених на ресоціалізацію та реінтеграцію засуджених, які можуть стосуватися 

не лише роботи та освіти, а й різноманітних форм контактів із зовнішнім світом у 

тих випадках, в яких це можливо та доцільно (залучення зовнішніх соціальних 

служб, громадських організацій на добровільній основі). 

Найкращим прикладом важливого значення мети ресоціалізації в діяльності 

установ виконання покарань є позитивний досвід Швеції, пенітенціарна система 

якої визнана найкращою серед країн ЄС. Для досягнення успіху в цьому питанні 

Шведська служба ув’язнення та пробації вживає таких конкретних заходів: 

а) оцінка індивідуального ризику та потреб; б) індивідуальний план ухвалення 

вироків у співпраці з службою пробації; в) конкретні заплановані заходи щодо 

звільнення з початку ухвалення вироку, такі як «дім на півдорозі», установи 

догляду та лікування, участь у роботі, освіті та лікуванні, структуровані програми 

лікування з акцентом на зловживанні наркотиками, діяльність з підготовки до 

реалізації соціальних навичок [134].  

Законопроект № 7337 визначає, що пенітенціарна система має здійснювати 

свою діяльність з метою максимального виконання рекомендацій Європейського 

комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що 

принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі – КЗК) та Підкомітету ООН із 

попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність видів поводження та покарання, практики ЄСПЛ проти 

України та інших держав, рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, в тому 

числі Європейських пенітенціарних правил та Правил пробації Ради Європи, а 

також документів, які прийняті Організацією Об’єднаних Націй та стосуються 

пенітенціарної сфери.  

Закріплення переліку основоположних міжнародних документів щодо 

найкращих стандартів функціонування пенітенціарної системи у законопроекті 
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№ 7337 безумовно є позитивним моментом. Однак, багато положень самого проекту 

не відповідають таким стандартам. 

Наприклад, згідно Правила 55 Європейських пенітенціарних правил, діяння, 

яке припускається злочинним, та здійснене в пенітенціарній установі, розслідується 

в такий же спосіб, як і на волі, і щодо нього має бути заведена справа відповідно до 

національного законодавства. 

В українській пенітенціарній системі ситуація кардинально змінилася після 

прийняття Закону України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 року 

№ 1798-VIII, який набрав чинності 5 січня 2017 року. Вказаним Законом до КПК та 

Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» були внесені зміни, згідно 

з якими органи Державної кримінально-виконавчої служби України (далі – ДКВС) 

отримали статус органів досудового слідства, слідчі якого уповноважені 

розслідувати будь-які злочини, вчинені на території або в приміщеннях ДКВС (у 

тому числі й злочини, вчинені посадовими особами ДКВС). Тим самим фактично 

створилася замкнена система, яка надзвичайно ускладнює притягнення до 

кримінальної відповідальності посадових осіб ДКВС, що вчинили злочини, 

оскільки слідчі ДКВС підзвітні та підконтрольні її керівництву. Що ж стосується 

осіб, які, перебуваючи в установах відбування покарання чи попереднього 

ув’язнення, вчинили новий злочин, то такі особи фактично стають безправними і їх 

подальша доля повністю залежить від керівництва відповідних установ, що є 

неприпустимим [136]. 

Такою ж є позиція ЄСПЛ. Так, в пункті 277 Рішення ЄСПЛ від 1 липня 

2010 року (справа «Давидов та інші проти України») вказано, що «особи, які 

проводять перевірки, і ті, хто проводить розслідування, повинні бути незалежними 

за ієрархічним і відомчим підпорядкуванням від будь-кого, хто причетний до подій 

у справі; тобто слідчі мають бути незалежними на практиці». 

Крім того, законопроект, який має стати основою концептуальних змін 

пенітенціарної системи, не передбачає створення подвійної системи регулярних 

пенітенціарних інспекцій, як це передбачено пунктом 9 Розділу XV «Перехідні 

положення» Конституції України, тоді як незалежний моніторинг є важливим 
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стандартом функціонування пенітенціарної системи. Так, Правило 93 Європейських 

пенітенціарних правил говорить, що умови утримання ув’язнених та поводження з 

ними мусять бути предметом моніторингу з боку незалежного органу або органів, 

які публічно оприлюднюють результати моніторингу. Заохочується співробітництво 

такого незалежного моніторингового органу або органів з тими міжнародними 

інституціями, які вповноважені відповідно до закону відвідувати пенітенціарні 

установи [139]. Тож, законопроект № 7337 необхідно доопрацювати в цій частині. 

Практика нагляду та контролю за функціонуванням пенітенціарної системи 

поширена та працює в країнах ЄС. Так, у Франції – Генеральний контролер місць 

позбавлення волі, у Греції – Орган нагляду та контролю за інституціями виконання 

покарань, у Польщі – Пенітенціарний суддя, в Іспанії та Італії – відповідні судді 

поряд з інститутом омбудсмена [140, c. 8].  

Поряд з іншим, викликає стурбованість система пенітенціарних органів, яка 

пропонується законопроектом № 7337. Так, в Угоді про асоціацію наголошується на 

необхідності роботи над підвищення інституційної спроможності органів сфери 

юстиції та ефективності управління. Натомість, як вірно зазначено у висновку 

Головного науково-експертного управління, пенітенціарну систему, зокрема, 

складають центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері виконання кримінальних покарань та пробації, у складі 

якого функціонує апарат, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері виконання кримінальних покарань. Повноваження 

зазначених вище центральних органів виконавчої влади частково дублюватимуться, 

оскільки обидва органи є органами досудового розслідування та органами 

виконання кримінальних покарань [136]. 

Ще одні положення, які Головне науково-експертне управління Верховної Ради 

України вважає недоліком, є норми щодо можливості представників Міжнародного 

Комітету Червоного Хреста (далі – МКЧХ) вільно відвідувати установи 

попереднього ув’язнення без спеціального дозволу в будь-який час з максимальною 

підтримкою персоналу та адміністрації установ виконання покарань та право 

переміщуватись такими установами та проводити приватні бесіди з усіма особами, 
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засудженими до позбавлення волі. Так, Н.Д. Мосійчук вважає, що таке право нічим 

не обмежується, а його реалізація створить умови для порушення режиму на 

території установи виконання покарань. 

Ми не можемо повністю погодитися з таким висновком з огляду на те, що він 

не узгоджується з Європейськими пенітенціарними правилами (Правило 24, 93, 90).  

Законопроект № 7337 передбачає перелік органів, представники яких можуть в 

будь-який час безперешкодно відвідувати установи попереднього ув’язнення для 

здійснення контролю та проведення перевірок. Щодо міжнародних органів, то, 

окрім МКЧХ, така можливість надається членам КЗК та членам Підкомітету ООН з 

попередження катувань.  

МКЧХ є тією міжнародною гуманітарною організацією, одним з напрямів 

діяльності якої є підтримка ув’язнених. МКЧХ прагне забезпечити гуманне 

ставлення та належні умови утримання для всіх затриманих, незалежно від причин 

їх арешту та затримання. Допомогу від делегації МКЧХ в Україні отримують 18 

місць тримання під вартою в 12 областях та близько 14 тисяч затриманих – 23% від 

загальної кількості людей, які тримаються під вартою в Україні. МКЧХ надає 

засудженим санітарно-гігієнічні засоби та інші базові речі, сприяє відновленню 

будівель, відкриттю аптечних пунктів, проводить клінічну підготовку лікарів, а 

також сприяє обміну усними та письмовими повідомленнями між засудженими та 

особами, які тримаються під вартою з їхніми родичами [141; 142]. 

Оскільки ситуація із забезпеченням пенітенціарної системи є кризовою, то 

будь-яка допомога міжнародних організацій необхідна, особливо професійна та 

високо кваліфікована. 

Таким чином, враховуючи значну важливість мети, яку необхідно досягти, ми 

критично оцінюємо твердження Головного науково-експертного управління 

стосовно того, що реалізація представникам МКЧХ права на необмежене 

відвідування установ попереднього ув’язнення та спілкування із затриманими 

створить умови для порушення режиму на території установи виконання покарань. 

Недоречність такого висновку обґрунтовується іншими положеннями 

законопроекту № 7337, згідно яких в одній установі попереднього ув’язнення не 
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може одночасно перебувати більше 10 осіб, які виконують контролюючі функції 

(разом з особами, які їх супроводжують). Вважаємо, що таких обмежень достатньо 

для уникнення можливих порушень режиму в установах попереднього ув’язнення.  

Прийняття якісного закону про пенітенціарні системи означатиме крок вперед 

одночасно у різних напрямках, що визначені в Плані дій 2007 року. Відповідний 

закон має стати основою реформування пенітенціарної системи відповідно до 

Європейських пенітенціарних правил. 

Поряд із зазначеним, у Плані дій 2007 року зроблено акцент на вжиття 

Україною заходів, спрямованих на подолання проблеми неналежного поводження 

співробітників правоохоронних органів з ув’язненими особами. Визначено 

необхідність виконання рекомендацій Європейського Комітету щодо запобігання 

тортурам та 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. 

Проект Закону України «Про пенітенціарну систему», зокрема, передбачає 

функціонування всієї системи з метою максимального виконання рекомендацій 

КЗК. 

КЗК створений відповідно до Європейської конвенції про запобігання 

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

покаранню від 26 листопада 1987 року (набрала чинності для України 1 вересня 

1997 року). КЗК, відповідно до вказаної Конвенції, організовує інспекції до місць 

позбавлення волі для перевірки поводження з ув’язненими, після чого складає 

доповідь про факти, які були встановлені під час інспекції. 

Делегації КЗК здійснюють інспекції періодично (як правило, один раз на 

чотири роки), але, якщо необхідно, Комітет може організувати додаткові 

позачергові інспекції. Як вірно зауважує О.В. Романюк, КЗК передбачає 

превентивний механізм несудового характеру для захисту осіб позбавлених волі від 

катувань та інших форм неналежного поводження. У такий спосіб він доповнює 

діяльність Європейського суду з прав людини [143]. Після кожної інспекції КЗК 

надає урядам держав відповідні доповіді, в яких зазначаються встановлені під час 
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відвідування факти та заходи, що пропонуються. 

Остання така доповідь за результатами інспекції в Україні видана 22 вересня 

2013 року. Зі змісту Доповіді вбачається дуже велика кількість порушень, і, 

відповідно, рекомендацій, а також деякі результати поліпшень, що були виявлені 

КЗК після попередніх інспекцій. 

Так, насамперед КЗК вказав на перешкоджання делегації у проведенні 

інспекції, що виявилося у залякуванні персоналом засуджених проти висловлення 

скарг делегації з погрозами застосування різних покарань. В світлі цього делегація 

закликала українську владу вжити рішучих заходів для забезпечення того, щоб такі 

дії більше не вчинялись. 

В ході інспекції чотирьох виправних колоній у трьох різних областях України 

делегацією було встановлено, що до ув’язнених застосовувалися: важкі побиття, 

часто в поєднанні з обливанням водою під тиском з пожежного крана, в тому числі 

на вулиці в зимню пору, або під час перебування одягненими у гамівну сорочку; 

занурення голови у воду до самого задихання; застосування наручників, по яким 

вдаряли молотком, щоб змусити їх піднятися до передпліч; сексуальне зґвалтування 

з підбурювання персоналу; відмова у доступі до туалету; приковування 

наручниками до нерухомих предметів, що змушувало ув’язнених їсти з підлоги. 

Делегація виявила, що таке поводження з ув’язненими стало майже звичайним 

способом підтримки порядку і боротьби з тюремною субкультурою задля 

отримання покірної поведінки. 

У світлі цього, КЗК висловив рекомендацію, що належна поведінка членів 

пенітенціарних установ щодо в’язнів має виховуватися шляхом вимагання від 

працівників заважати колегам піддавати засуджених неналежному поводженню і 

доповідати, належним чином про всі випадки неналежного поводження за участю 

колег. Це передбачає наявність чіткої лінії звітності, а також прийняття захисних 

заходів для впровадження концепції «законослухняний громадянин» (тобто 

обов’язкових «доносів»). Наразі це питання є складовою питання етики персоналу 

ДКВС. 

Крім того, КЗК вказав на неналежний стан застосування «спеціальних засобів», 
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що проявляється у тому, що вони використовуються як форма покарань, часто не 

можна ідентифікувати бійців, які їх застосовували (носіння шоломів та одягу без 

будь-яких упізнавальних знаків), а також неналежним є фіксування кожного такого 

випадку застосування сили та спеціальних засобів. Тож, КЗК рекомендує вжити 

заходів для того, щоб «спеціальні засоби», застосовувалися лише тоді і тією мірою, 

яка абсолютно необхідна для підтримки безпеки і порядку, носіння працівниками 

пенітенціарних установ «спеціальних засобів» в межах житлової чи робочої зони 

повинно бути прихованим і не видним для оточуючих, а будь-яке застосування сили 

систематично і належним чином фіксувалось у відповідних звітах і журналах, а 

також за допомогою відео (наприклад, портативними камерами, як частиною 

обладнання відповідних пенітенціарних офіцерів). 

Також КЗК звернув увагу на те, що в більшості відвіданих виправних колоній, 

відносини між персоналом і ув’язненими були надмірно орієнтовані на 

продуктивність використання їхньої праці, тож рекомендувало враховувати, що 

інтереси ув’язнених не повинні бути підпорядкованими цілі отримувати фінансовий 

прибуток від праці в установах виконання покарань (Правило 26 (8) Європейських 

пенітенціарних правил). 

Для покращення ситуації КЗК висловив ряд рекомендації, які зводяться до 

таких: 1) вжити заходів для перегляду адміністративного підпорядкування 

медичного персоналу адміністрації колонії; 2) медичні висновки не повинні бути 

доступними для немедичного в’язничного персоналу, а щоразу, коли фіксуються 

травми, які свідчать про неналежне поводження, запис повинен доводитися до 

відома органів прокуратури; 3) вжити заходів для того, щоб пацієнтів, які близькі до 

смерті, змогли відвідувати родичі. У зв’язку з цим КЗК повторив, що стосовно 

засуджених, яким в короткостроковій перспективі робляться невтішні, фатальні 

прогнози, підготовка подань для їх дострокового звільнення за станом здоров’я 

спеціальною медичною комісією повинна виконуватися без затримок. Такі подання 

повинні швидко розглядатися в судах з презумпцією на звільнення. Натомість, як 

вірно встановлено В. Мельничуком [144], є випадки, коли суди відмовляють у 

звільненні за станом здоров’я через відсутність спеціальних лікарських комісій 
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(ухвала Ірпінського міського суду Київської області від 16 лютого 2017 року у 

справі № 367/6943/16-к ), які були ліквідовані разом з Державною пенітенціарною 

службою України, внаслідок чого, особа, яка має право на звільнення, позбавлена 

можливості ним скористатися.  

В світлі викладеного вважаємо правильним закріплення у Концепції 

реформування пенітенціарної системи положень щодо планової передачі функції з 

надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, від 

Міністерства юстиції України до Міністерства охорони здоров’я України. 

Функціонування ж Центру охорони здоров’я ДКВС, створеного нещодавно, не 

можна вважати достатнім. 

Що стосується стану ресоціалізації, то КЗК також було встановлено ряд 

недоліків, поряд з якими і деякі позитивні зрушення. Так, щодо недоліків, то було 

встановлено лише один варіант вибору заняття для жінок (робота у швейній 

майстерні). Стосовно чоловіків-довічників, то вони утримувалися у своїх камерах 

23 години на добу, без програми зайнятості, яку можна було б назвати такою. 

Єдиною можливістю для чоловіків взяти участь в організованих заходах було 

переведення у звичайний гуртожиток для засуджених. Комітет закликав українську 

владу розробити програму цілеспрямованої діяльності для ув’язнених, засуджених 

до довічного позбавлення волі.  

Разом з тим, КЗК відмічено й деякі зрушення. Так, матеріальні умови 

утримання жінок, засуджених до довічного позбавлення волі значно покращилися з 

часів візиту у 2005 році. Також делегація не отримала будь-яких скарг від довічно 

позбавлених волі на те, що вони утримувалися в наручниках. Крім того, КЗК 

відмітив, що були зроблені зусилля для поліпшення доступу до телефонних 

дзвінків. Багато ув’язнених вказали, що вони могли отримувати/здійснювати 

телефонні дзвінки (до 15 хвилин) раз на тиждень. 

Загалом робота КЗК має важливе значення для України, оскільки вона є тим 

каталізатором, який змушує швидко реагувати на звичайні проблеми. 

Водночас, ми вважаємо, що ключовим аспектом пенітенціарної реформи є не 

законодавство чи рішення міжнародних організацій, а саме вольові рішення 
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національних органів влади, які несуть відповідальність за правильну спрямованість 

функціонування всієї системи, а також високий рівень моральності, професійності 

та відповідальності керівників установ, де тримаються ув’язнені. 

На виконання рекомендацій КЗК було прийнято рішення організувати 

додаткове вивчення з персоналом установ виконання покарань і слідчих ізоляторів 

основних положень Європейської конвенції проти катувань, зокрема статті 8, 

Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями (ООН, 1955 року), а також 

Європейських пенітенціарних правил із залученням до проведення таких занять 

представників правозахисних організацій [145]. 

Говорячи про проблему катування не можна оминути увагою і той факт, що 

порушення статті 3 Конвенції з прав людини є одним з таких, що часто стають 

предметом розгляду ЄСПЛ. Так, починаючи з 2012 року ЄСПЛ прийнято близько 

60 рішень, якими встановлено неналежне поводження з боку представників держави 

та відсутність ефективного розслідування, близько 35 – щодо неналежних умов 

тримання під вартою і близько 15 стосовно незабезпечення своєчасної та належної 

медичної допомоги [146]. 

Питання високих стандартів функціонування пенітенціарної системи є 

проблемним і на теренах ЄС. У деяких країнах ЄС стандарти утримання під вартою 

не відповідають міжнародним, включаючи норми щодо прав людини. 

Тож, наразі ЄС займається вивченням існуючої ситуації в країнах-членах і за 

результатами відповідних досліджень відбувається робота в конкретних 

проблемних напрямах. Якщо говорити в цілому, то мінімальні стандарти 

функціонування установ виконання покарань та захисту прав людини втілені, однак 

проблеми продовжують виникати і основна увага на сьогоднішній день спрямована 

на захист особливо вразливих груп ув’язнених (як от діти, вагітні жінки, літні та 

хворі люди) та вирішення проблем переповнення відповідних установ.  

З викладеного можемо дійти висновку, що реформа пенітенціарної системи є 

багатоаспектною і вкрай важливою. Всі напрями роботи пов’язані між собою і від 

успіху в одному з них прямо залежить успішність інших складових реформи. 

Наприклад, прийняття якісного Закону України «Про пенітенціарну систему» та 
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практична зміна спрямованості мислення щодо мети пенітенціарної системи 

загалом та в діях персоналу установ зокрема. Відтак, необхідно не лише прийняти 

відповідний закон, а й створити таку систему правових заходів, яка б за своїм 

змістом, а не оформленням означала фактичну реалізацію найвагоміших стандартів.  

 

3.3. Значення та перспективи співробітництва України з Європейським 

агентством з питань юстиції 

 

Процеси глобалізації в торгівлі та веденні міжнародного бізнесу, на жаль, 

мають наслідком також зростання міжнародної злочинності. При чому злочинним 

організаціям набагато легше поширювати свою діяльність поза національними 

кордонами, оскільки, на відміну від державної чи іншої офіційної діяльності, їм не 

потрібно жодних формальних процедур для ефективної «співпраці».  

Як вірно зауважила Марія Сесилія Ребеккі: «...якщо злочинці не визнають 

кордонів, то чому їх повинні визнавати слідчі?» [147]. 

Так, однією із багатьох організацій, покликаних вирішувати існуючі та 

майбутні проблеми, пов'язані з тяжкими злочинами, зокрема організованою 

злочинністю і тероризмом, став Євроюст. Він був заснований Рішенням Ради ЄС 

2002/187/JHA від 28 лютого 2002 року, як один із органів ЄС з правами юридичної 

особи для стимулювання та поліпшення координації та співпраці між 

компетентними судовими органами держав-членів ЄС (зі змінами, внесеними 

Рішеннями 2003/659/JHA та 2009/426/JHA). 

Однак, починаючи з 12 грудня 2019 року вказане Рішення Ради ЄС 

2002/187/JHA не буде застосовуватись, оскільки на його заміну 14 листопада 

2018 року прийнято Регламент Європейського Парламенту та Ради 2018/1727 про 

Європейське агентство співпраці в сфері кримінальної юстиції (Євроюст), 

(скорочена назва не змінюється). Новим Регламентом уточнюється компетенція, 

структура та різні аспекти повноважень Євроюсту. При цьому, нова повна назва 

Євроюсту, на нашу думку, більш точно відображає зміст його компетенції, яка 

виходить далеко за межі лише судового співробітництва.  
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Більш тісне співробітництво України з Євроюстом, відповідно до статті 24 

Угоди про асоціацію, є частиною співпраці в кримінальних справах, яка, в свою 

чергу, становить складову правового співробітництва. 

На виконання положень статті 24 Угоди про асоціацію, 26 червня 2016 року 

було підписано «Угоду про співробітництво між Україною та Європейською 

організацією з питань юстиції», яка набрала чинності для України 2 вересня 

2017 року (далі - Угода з Євроюстом). Метою цієї Угоди є посилення 

співробітництва між Україною і Євроюстом у боротьбі з тяжкими злочинами, 

зокрема організованою злочинністю і тероризмом. Важливо зауважити, що в 

офіційному перекладі цієї Угоди Євроюст подається як «оргіназація», однак такий 

переклад вважаємо не зовсім коректним, оскільки більш доцільно використовувати 

позначення «агентство», що повністю відповідає структурі органів ЄС. 

Питання організаційно-правових основ співпраці України та Євроюсту, а також 

механізмів реалізації компетенції Євроюсту за участі України на прикладі 

конкретних розслідувань раніше не досліджувалося. Деякими науковцями 

висвітлювалися загальні засади співробітництва з Євроюстом та аналізувалися його 

повноваження в цілому та деякі аспекти розслідування справи щодо збиття у 

2014 році над територією Донецької області літака Малайзійських авіаліній МН17 

(О.С. Устименком, І. Беззубом, Н.В. Бенчем, Ю.А. Слюсаренком, А.В. Павленком, 

Л. Грицаєнко). Тож, аналіз Угоди з Євроюстом та практики нашого співробітництва 

є актуальним та необхідним.  

Оскільки компетенція Євроюсту є досить широкою, то необхідно визначити 

його повноваження в цілому, а також нормативно встановлені обсяги нашої 

співпраці на підставі Угоди з Євроюстом.  

Так, щодо компетенції Євроюсту, то згідно статті 4 Рішення щодо Євроюсту 

(тут і надалі рішення 2002/187/JHA зі змінами та доповненнями), його загальна 

компетенція поширюється: а) на ті види злочинів, на які завжди поширюється 

компетенція Європолу; б) на інші злочини, вчинені разом з тими, що зазначені в 

пункті «а». Тобто, станом на сьогодні компетенція Євроюсту є похідною від 

компетенції Європолу. 
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Починаючи з 1 травня 2017 року, компетенція Європолу визначається 

Регламентом Європейського парламенту і Ради 2016/794 від 11 травня 2016 року 

про Агентство Європейського Союзу зі співробітництва у сфері правоохоронної 

діяльності, який замінив собою цілий ряд попередніх документів. Згідно статті 3 

Регламенту 2016/794, Європол підтримує та сприяє посиленню діяльності 

компетентних органів держав-членів ЄС та їх спільній співпраці у запобіганні та 

боротьбі з серйозними злочинами, які впливають на дві і більше держави-члена, 

тероризм та ті види злочинів, які впливають на спільний інтерес, який визначається 

політикою Союзу, що перелічені в Додатку 1. В цьому Додатку перелічено 30 

пунктів злочинів, серед яких: тероризм, організована злочинність, торгівля 

наркотиками, відмивання грошей, торгівля людьми, комп’ютерні злочини, корупція, 

сексуальні злочини, в тому числі сексуальна експлуатація дітей, геноцид, злочини 

проти людства та воєнні злочини.  

Тож, стосовно обсягів співпраці України та Євроюсту, то згідно частини 

першої статті 3 Угоди з Євроюстом, Україна і Євроюст співробітничають у сферах, 

визначених у статтях 6, 7 і 27b Рішення щодо Євроюсту та із урахуванням 

повноважень, наданих Національним членам у відповідності зі статтями 9a-9f 

Рішення щодо Євроюсту в межах компетенції Євроюсту, визначеної у статті 4 

Рішення щодо Євроюсту [148]. 

Тобто, обсяги співпраці України з Євроюстом включають всю компетенцію 

Євроюсту, яка визначена у статті 4 Рішення щодо Євроюсту. При цьому, статтями 

6, 7, 27b, 9a-9f визначено особливості діяльності Євроюсту через Національних 

членів, Колегію та щодо судової співпраці з третіми державами.  

Так, для загального розуміння діяльності через Національних членів необхідно 

звернутися до статті 6 Рішення щодо Євроюсту. У ній зазначено, що коли Євроюст 

діє через Національних членів він може попросити компетентні органи відповідної 

держави члена обґрунтувати причини: а) проведення розслідування чи підтримання 

обвинувачення щодо певних дій; б) визнання того, що одна із держав-членів може 

бути в кращій позиції для проведення розслідування чи обвинувачення; 

в) координації дій компетентних органів; г) створення спільних слідчих груп для 
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підтримання належного функціонування необхідних спільних інструментів; 

г) забезпечення будь-якою необхідною інформацією для виконання завдань; 

д) застосування особливих заходів розслідування; е) застосування інших законних 

заходів для проведення розслідування чи обвинувачення. Крім того, у 6 статті йде 

мова про те, що Євроюст, діючи через Національних членів: перевіряє чи відповідні 

компетентні органи держав-членів інформують один одного про певні 

розслідування та процеси обвинувачення; надає на їх запит допомогу в процесах 

координації; співпрацює та консультується з Європейською судовою мережею; за 

згодою Колегії та у визначених в цьому Рішенні випадках надає допомогу щодо 

розслідувань та обвинувачення, яке стосується лише однієї держави.  

Статтею 7 Рішення щодо Євроюсту визначено завдання останнього, коли він 

діє як Колегія. Так, Колегія наділена тими ж функціями, що визначені у частині 

першій статті 6 Рішення щодо Євроюсту, а також наділена функціями сприяти у 

наданні допомоги щодо перекладів та організації координаційних зустрічей у 

випадках, визначених в статті 7. Крім того, Колегія може надавати необов’язкові 

висновки щодо вирішення конфлікту юрисдикцій, коли він існує між двома і більше 

державами-членами. Також у відповідь на запит компетентного органу щодо 

труднощів чи відмови у виконанні запитів чи рішень стосовно судової співпраці (в 

тому числі щодо тих, які випливають з принципу взаємного визнання), Колегія 

може надавати необов’язкові висновки, якщо відповідні питання не вирішуються в 

міжнародних договорах чи не змогли бути вирішені шляхом співпраці 

Національних членів. 

Стаття 27b Рішення щодо Євроюсту присвячена запитам на судову співпрацю з 

третіми державами та від третіх держав. Згідно її положень, Євроюст за згодою 

держав-членів може координувати виконання запитів на судову співпрацю, які 

видані третьою державою, якщо ці запити є частиною одного й того самого 

розслідування і мають виконуватися у щонайменше двох державах-членах. Такі 

запити можуть передаватися до Євроюсту через уповноважені національні органи. 

У термінових випадках вказані запити може отримувати і обробляти пункт 

цілодобової координації, якщо запит надходить від держави, яка уклала угоду з 
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Євроюстом. Також запити можуть передаватися через Євроюст, якщо це відповідає 

інструментам, які застосовуються між третьою країною, ЄС чи зацікавленою 

державою-членом. 

Тобто, з викладеного випливає що обсяг співробітництва України з Євроюстом 

включає всі злочини, розслідування яких належить до компетенції Євроюсту, а 

механізми співпраці характеризуються тими повноваженнями, які надані 

Національним членам відповідно до статей 6, 9a-9f, Колегії відповідно до статті 7, а 

також можливостями, передбаченими для третіх держав у статті 27b Рішення щодо 

Євроюсту.  

Аналізуючи питання обсягу співпраці України та Євроюсту і беручи до уваги 

новий Регламент 2018/1727 про Європейське агентство співпраці в сфері 

кримінальної юстиції, який вже набрав силу, однак застосовуватись почне лише з 

12 грудня 2019 року, необхідно врахувати таке.  

Частиною другою статті 3 Угоди з Євроюстом передбачено, що у разі зміни 

мандату Євроюсту з метою його поширення на сфери та/або на повноваження на 

додаток до тих, що передбачені пунктом 1, Євроюст може з дати, коли набуває 

чинності зміна до мандату Євроюсту, подати Україні письмово пропозицію щодо 

розширення сфери застосування цієї Угоди з метою включення нового мандату. Ця 

Угода застосовується до нового мандату з дати, коли Євроюст отримає письмову 

згоду України у відповідності з її внутрішніми процедурами. 

Новий Регламент передбачає розширення компетенції Євроюсту, зокрема 

повноважень у співпраці з третіми країнами (статті 3, 52-54), передбачає нові 

положення щодо співпраці й розподілу компетенції з Офісом європейського 

прокурора (статті 2-4, 8, 50), який повинен запрацювати до кінця 2020 року [149]. 

Тож, Євроюст може подати Україні пропозицію щодо розширення сфери 

застосування відповідної Угоди, якщо це буде доцільно. У світлі викладеного 

доречною є думка Дж. Монара, який вважає, що чим більшими повноваженнями 

наділяється Євроюст всередині ЄС, тим більш привабливим посередником він стає 

для третіх країн [150, с. 78].  

Викладене дає лише загальне уявлення про основи співпраці України та 
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Євроюсту, тож необхідно визначити більш детально механізми співпраці, вже 

існуючі здобутки в практичній діяльності та можливі перспективи в майбутньому.  

Щодо механізмів співпраці, то компетентним органом в Україні для виконання 

цієї Угоди є Генеральна прокуратура України. В межах Євроюсту і у відповідності з 

статтями 6 та 7 Рішення щодо Євроюсту відповідні Національні члени і Колегія є 

компетентними для виконання цієї Угоди. 

Статтею 5 Угоди з Євроюстом передбачено, що Україна з метою сприяння 

співробітництву, передбаченому в цій Угоді, та відповідно до положень пункту 2 

статті 26а Рішення щодо Євроюсту, може відрядити Прокурора зі зв’язку для 

Євроюсту. Україна інформує Євроюст про характер і обсяг правових повноважень 

Прокурора зі зв’язку в межах власної території для виконання його або її завдань у 

відповідності з метою цієї Угоди, встановлює межі компетенції свого Прокурора зі 

зв’язку для взаємодії з іноземними органами юстиції. 

Прокурор зі зв’язку має доступ до інформації, яка міститься в національному 

реєстрі даних щодо кримінальних переслідувань чи будь-якому іншому реєстрі 

України в тій мірі, як це передбачено законодавством України для прокурора чи 

особи, яка має аналогічні повноваження. Він може безпосередньо контактувати з 

відповідними компетентними органами України. Євроюст же в свою чергу докладає 

зусиль для надання достатніх засобів Прокурору зі зв’язку, які включають 

використання службового приміщення і телекомунікаційних послуг у тій мірі, що є 

можливою, з урахуванням обмежень, пов’язаних з інфраструктурою і бюджетом 

Євроюсту [148].  

Президент України своїм Указом про «Питання співробітництва між Україною 

та Європейською організацією з питань юстиції» від 17 травня 2018 року визначив, 

що Прокурором зі зв’язку для Євроюсту є за посадою прокурор Генеральної 

прокуратури України, який відряджається в установленому порядку на посаду 

радника дипломатичного представництва України в іноземній державі за місцем 

знаходження Євроюсту для виконання функцій із забезпечення співробітництва у 

рамках Угоди з Євроюстом. Основними функціями Прокурора зі зв’язку є 

забезпечення обміну інформацією, сприяння координації правоохоронних органів, 
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взаємодія з посадовими особами Єроюсту і представниками держав-членів 

Євроюсту, участь у заходах, які ним організовуються [151]. 

Фактично Прокурора зі зв’язку, яким призначено Мирославу Красноборову, 

було відряджено до міста Гааги, де знаходиться штаб-квартира Євроюсту, 18 серпня 

2018 року [152]. Діяльність цієї посадової особи наразі майже не висвітлюється у 

вітчизняних ЗМІ, що є недоліком роботи Департаменту міжнародно-правового 

співробітництва Генеральної прокуратури України в світлі встановлення співпраці з 

такою важливою організацією, як Євроюст.  

Крім Прокурора зі зв’язку Угода з Євроюстом передбачає можливість 

направлення Магістрата зі зв’язку. Згідно статті 6 Угоди, для цілей сприяння 

правовому співробітництву з Україною у випадках, коли Євроюст надає допомогу 

та у відповідності з положеннями пункту 1 статті 27а Рішення щодо Євроюсту, 

сторони можуть прийняти рішення про призначення Магістрата зі зв’язків 

Євроюсту для України. Однак, Євроюст може розпочати переговори щодо 

призначення Магістрата зі зв’язку для України лише після отримання згоди на це 

Ради ЄС. 

На сьогоднішній день Євроюст не визначив Магістрата зі зв’язків для України, 

як і не розпочато переговори з цього питання. Можемо припустити, що це питання 

буде піднято після початку застосування нового Регламенту щодо Євроюсту з 

12 грудня 2019 року, оскільки його положеннями (стаття 53) не передбачено участі 

Ради ЄС в цьому процесі, що значно спростить та пришвидшить вирішення 

вказаного питання. 

Ще однією складовою механізму співпраці України та Євроюсту є контактні 

пункти та контактні особи. Відповідно до статті 7 Угоди з Євроюстом, Україна 

визначає чи призначає принаймні одну контактну особу для взаємодії з Євроюстом 

в установі компетентного органу України. Про таке призначення офіційно письмово 

повідомляється Євроюсту. При цьому, одна з таких осіб визначається Національним 

кореспондентом з питань тероризму. Якщо говорити про контактних осіб в 

розумінні статті 7 Угоди з Євроюстом, то таких наразі не визначено. При підписанні 

цієї Угоди у Гаазі в липні 2016 року ЄС висловив сподівання, що Україна 
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скористається можливостями визначення контактних осіб, особливо Національного 

кореспондента з питань тероризму [153], однак на сьогоднішній день будь-яка 

інформація про такі дії з боку України відсутня.  

Разом з тим, ще у 2004 році було створено два контактних пункти для 

Євроюсту [153]. У Плані дій 2007 року ЄС звертав увагу на необхідність розвитку 

співробітництва між контактними особами у Євроюсті і Генеральній прокуратурі 

України, з чого можемо зробити висновок, що ці пункти діють при Генеральній 

прокуратурі України. Однак, оскільки висвітлення міжнародної діяльності цього 

органу залишає бажати кращого, можна покладатися лише на ту інформацію, яка 

публікується Євроюстом.  

Ці контактні пункти є неформальними засобами співпраці з тими третіми 

країнами, з якими відсутні відповідні угоди [154]. Євроюст працює над створенням 

всесвітньої мережі контактних пунктів, через які можна оперативно отримати 

інформацію про вимоги конкретної країни до оформлення різних запитів про 

надання міжнародної правової допомоги, особливостей їх виконання, а також взяти 

участь у різноманітних координаційних зустрічах та обмінятися іншою 

загальнодоступною правовою інформацією. Однак, в процесі такого 

співробітництва немає можливості обміну оперативною інформацію, включаючи 

персональні дані, тому укладення Угоди з Євроюстом надало нам абсолютно нові 

можливості, якими потрібно користуватися повною мірою.  

Щодо безпосередніх форм взаємодії України з Євроюстом, то в Угоді їх 

визначено дві: перша – оперативні та стратегічні зустрічі, друга – обмін 

інформацією.  

Прокурор зі зв’язку, її помічник та представники інших відповідних 

компетентних органів України, включаючи контактну особу для взаємодії з 

Євроюстом, можуть брати участь в оперативних і стратегічних зустрічах на 

запрошення Президента Колегії та за згодою відповідних Національних членів. 

Національні члени, їхні заступники і помічники, Адміністративний директор і 

персонал Євроюсту також можуть відвідувати зустрічі, організовані Прокурором зі 

зв’язку чи іншими відповідними компетентними органами України, включаючи 



173 

контактну особу для взаємодії з Євроюстом [148].  

Вперше Прокурор зі зв’язку 19 жовтня 2018 року взяла участь у 13-й зустрічі 

Консультативного форуму Генеральних прокурорів та керівників прокуратур 

держав-членів ЄС. Під час форуму було наголошено на наявній широкій базі 

контактів та взаємодії Євроюсту як з представниками в державах-членах ЄС і третіх 

країнах, так і в міжнародних організаціях, зокрема Європолі. Це має просприяти 

можливості проведенню координаційних засідань та створенню спільних слідчих 

груп у актуальних кримінальних розслідуваннях [155].  

Щодо безпосереднього обміну інформацією, то згідно з Угодою з Євроюстом, 

сторони можуть обмінюватися всією інформацією, яка є необхідною, відповідною і 

не надмірною, для досягнення мети цієї Угоди, як викладено у статті 2. Запитуюча 

сторона повідомляє іншу сторону про мету, з якою запитується інформація. У 

випадку ініціативної передачі інформації сторона, що надає інформацію, 

повідомляє іншу сторону про мету, з якою надана інформація. 

Стосовно каналів зв’язку, то вони визначені наступним чином. Обмін 

інформацією здійснюється: 

a) або між Прокурором зі зв’язку або, якщо Прокурора зі зв’язку не призначено 

чи він не доступний з інших причин, контактною особою для взаємодії з Євроюстом 

та відповідними Національними членами або Колегією; або 

б) якщо Євроюст призначив Магістрата зі зв’язку для України, між 

Магістратом зі зв’язку Євроюсту і будь-яким компетентним органом України; або 

в) безпосередньо між органом юстиції, відповідальним за розслідування та/або 

кримінальне переслідування у справі, і відповідними Національними членами або 

Колегією. У такому разі, Прокурор зі зв’язку або, якщо доречно, Магістрат зі 

зв’язку Євроюсту, повідомляються про будь-який такий обмін інформацією. 

Ніщо не перешкоджає Сторонам погодитися використовувати інші канали для 

обміну інформацією у певних справах. 

З викладеного вбачається широкий спектр каналів обміну інформацією, однак, 

обираючи ті чи інші з них, необхідно враховувати вимогу щодо захисту даних. Саме 

забезпечення достатнього рівня захисту даних є тією умовою, яка робить укладення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_024-16/print#n30
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угоди Євроюсту з третьою країною можливим. Високий рівень захисту 

персональних даних в ЄС, зокрема, обробки персональних даних у відповідності з 

Рішенням щодо Євроюсту, Регламенту Євроюсту щодо захисту даних та інших 

застосовуваних норм встановлює певний рівень захисту даних, якого повинна 

досягти третя країна у разі, якщо вона бажає укласти Угоду з Євроюстом. 

Підписання Угоди з Євроюстом стало можливим для України у зв’язку з 

ратифікацією Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних від 28 січня 1981 року № 108 та Додаткового Протоколу до неї, 

які відіграють основоположну роль у системі захисту даних Євроюсту. Належне та 

адекватне опрацювання і обробка персональних даних, які отримуються на підставі 

Угоди з Євроюстом, є критично важливим для збереження довіри щодо 

застосування цієї Угоди. 

Таким чином, ми проаналізували правові та організаційні засади 

співробітництва України з Євроюстом. Відтак, основними досягненнями можна 

вважати сам факт підписання та набрання чинності Угодою з Євроюстом, 

визначення компетентного органу для виконання Угоди – Генеральної прокуратури 

України, визначення особи та направлення Прокурора зі зв’язку до штаб-квартири 

Євроюсту, участь її у різних заходах, що проводяться Євроюстом. 

Щодо недоліків організаційно-правового механізму співробітництва України з 

Євроюстом, то перш за все необхідно виокремити недостатнє висвітлення такої 

співпраці Генеральною прокуратурою України. Так, інформація щодо України, яка 

надається самим Євроюстом через його офіційний веб-портал, є набагато ширшою 

та актуальнішою, ніж та, що надається Генеральною прокуратурою України, як 

компетентним органом з виконання вказаної Угоди. Інформація ж Євроюсту 

доступна лише англійською мовою, що значно обмежує обізнаність української 

правової спільноти (і не тільки) щодо діяльності Євроюсту в цілому та нашої 

співпраці з ним зокрема.  

Другим недоліком є невизначеність ситуації щодо призначення контактних 

осіб відповідно до статті 7 Угоди з Євроюстом, зокрема, Національного 

кореспондента з питань тероризму. Оскільки сподівання Європейської Комісії щодо 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_326
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_363
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виконання Україною цієї норми були висловлені ще у червні 2016 року, то 

відсутність будь-якої інформації з цього питання свідчить про наявність проблеми 

без будь-яких очевидних чи мотивованих причин.  

Аналізуючи співпрацю України та Євроюсту, не можна оминути увагою і 

практичний аспект, який полягає у розслідуванні та розкритті конкретних злочинів, 

що належать до компетенції Євроюсту, а відтак і входять в обсяг співпраці з 

Україною.  

Станом на кінець 2017 року Україна взяла участь у 6 координаційних зустрічах 

[156] У списку топ-10 третіх країн, залучених до розслідування справ Євроюстом, у 

2017 році Україна займала п’яте місце, а у 2018 році за участю Прокурора зі зв’язку 

взяла участь у 6 спільних слідчих групах [157].  

Так, за сприяння Євроюсту в 2014 році була створена спільна слідча група 

(далі – ССГ) між Нідерландами, Бельгією, Австралією, Малайзією та Україною 

щодо розслідування катастрофи пасажирського літака рейсу МН-17 Малайзійських 

авіаліній, який виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур та зазнав катастрофи 

на Донбасі у липні 2014 року. На базі Євроюсту було проведено три координаційні 

зустрічі, під час яких підготовлено проект Угоди спільної слідчої групи та 

визначено роль третіх держав в участі у розслідуванні [158]. У зустрічах також був 

представлений Європол, брали участь представники з Великобританії, Німеччини, 

Філіпін, Канади, Нової Зеландії, Індонезії та США, громадяни яких стали жертвами 

катастрофи [159]. 

У 2016 році ССГ досягла ключової точки у презентації перших результатів 

розслідування. Цьому значно посприяли швидкість обміну інформацією через ССГ. 

У такому резонансному і швидкому розслідуванні, напрям якого важко 

передбачити, використання механізмів міжнародної правової допомоги було б дуже 

обтяжливим та непрактичним [160, c. 18]. 

Окрім іншого, в даному розслідуванні ССГ посприяла участі офіцерів, 

направлених з Данії та Австралії, які брали участь у допиті свідків в Україні та 

аналізували докази, значна частина яких знаходилася в Україні. Довіра, досягнута 

через діяльність ССГ, забезпечила єдиний підхід до жертв. 
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Діяльність ССГ у третіх державах була взята до уваги при перегляді 

практичних інструментів, розроблених для потреб спеціалістів спільних слідчих 

груп: Модельної угоди спільних слідчих груп та Практичного посібника спільних 

слідчих груп. Нова Модельна угода більше не базується лише на правових 

інструментах ЄС, а й включає в себе інші складові, спрямовані на ефективне 

співробітництво з третіми державами. Практика показує, що нова Модельна угода 

часто використовується та береться за основу. 

У 2017 році робота ССГ з розслідування збиття літака рейсу МН17 досягла ще 

одного важливого результату – на базі Євроюсту було проведено координаційну 

зустріч, протягом якої були погоджені наступні кроки щодо судового 

переслідування осіб підозрюваних осіб, яке вирішено проводити в Нідерландах, 

зберігаючи при цьому тісні зв’язки з учасниками ССГ з інших країн [156]. 

Наразі тривають процедури, пов’язані з судовим переслідуванням у 

Нідерландах. У січні 2019 року п’ять країн, правоохоронні органи яких беруть 

участь у роботі ССГ, підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядами 

Австралії, Королівства Бельгія, Малайзії, Королівства Нідерланди та України щодо 

фінансової підтримки судового переслідування винних у збитті літака рейсу МН17 

17 липня 2014 року [161]. Для досягнення мети Меморандуму також засновується 

Комітет фінансового нагляду, до складу якого будуть входити представники 

вказаних урядів та урядів тих держав, громадяни яких постраждали у катастрофі і 

які здійснили фінансовий внесок у судовий розгляд. 

Іншою сферою активної співпраці України та Євроюсту є розслідування 

кіберзлочинів, що неминуче вимагає тісного співробітництва правоохоронних та 

судових органів. Справа «NotPetya» підкреслює важливість негайної 

скоординованої реакції на масштабні кібератаки і таким чином додаткову цінність 

раннього залучення Євроюсту та Європолу. У червні 2017 року сталася масивна 

кібератака на комп’ютерні системи у всьому світі. Маскуючись під програму-

вимагач, шкідливе програмне забезпечення, яке було використано для атаки під 

назвою «NotPetya», було розповсюджене через комп’ютерну мережу українського 

виробника бухгалтерського програмного забезпечення. В результаті атаки ІТ-
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системи декількох компаній були непоправно пошкоджені. Жертвами стали середні 

та великі компанії у декількох державах-членах ЄС та багатьох країнах по всьому 

світу.  

В перші години атаки французькі судові органи відкрили кримінальне 

провадження та попросили допомоги Євроюсту. Паралельні розслідування були 

ініційовані у ряді країн по всьому світу і для координації цих зусиль у липні 

оперативну зустріч було проведено в Європолі, а у вересні у Євроюсті за участю 10 

держав-членів ЄС та України. ССГ була утворена в грудні 2017 року для того, щоб 

забезпечити швидкий збір доказів та координацію зусиль з розслідування у країнах-

учасниках ССГ для подолання правових відмінностей [156].  

Щодо комп’ютерних злочинів, то в іншій справі наприкінці січня 2019 року 

Національна поліція України та Генеральна прокуратура України з допомогою 

членів Федерального управління комп’ютерної злочинності Бельгії, Європолу, 

Федерального бюро розслідувань США та Внутрішньої податкової служби міста 

Тампали, Флорида, провели обшуки дев’яти будинків в Україні. Були конфісковані 

деякі ІТ-системи та допитані троє підозрюваних українців. Обшук будинків був 

пов’язаний з двома кримінальними розслідуваннями на торгівельному майданчику 

xDedic, на якому продавалися паролі доступу до десятків тисяч скомпрометованих 

серверів невідомих жертв (як компаній, так і фізичних осіб).  

Під час першого розслідування слідчий-суддя в Мехелені на прохання 

Федеральної прокуратури Бельгії та Генеральної прокуратури України провів 

кримінальне розслідування, а на початку 2018 року було підписано угоду про ССГ 

між Бельгією, Україною, Євроюстом та Європолом, яка й була оновлена на початку 

2019 року. Розслідування зосереджувалося на ряді продавців торгівельного 

майданчика xDedic, які продавали велику кількість бельгійських зламаних 

комп’ютерних систем, а також на організованій злочинній групі, яка організовувала 

і керувала незаконним онлайн-ринком. 

В результаті ретельний аналіз змісту серверів, зроблений Європолом та 

Департаментом Кіберполіції Національної поліції України, призвів до ідентифікації 

адміністраторів веб-сайтів в Україні. Як тільки бельгійські та американські слідчі 
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виявили, що вони мають спільні цілі, вони тісно співпрацювали. Протягом 

2018 року Євроюст провів дві дводенні координаційні зустрічі з Бельгією, США, 

Україною та Європолом, щоб спланувати дії, забезпечити підтримку видачі та 

виконання Європейських ордерів на розслідування, а також усунути будь-які 

перешкоди судового характеру [162]. 

Завдяки скоординованим зусиллям судові, прокурорські та поліцейські органи 

Бельгії, України та США завдали руйнівного удару по інтернет-ринку для 

незаконної торгівлі зламаними комп’ютерними системами.  

Ще одним вдалим прикладом ефективності співпраці на базі Євроюсту є справа 

про крадіжку 17 цінних картин з музею у Вероні. Італійський уряд розпочав 

співробітництво з Україною та Молдовою, оскільки у вчиненні даного злочину 

підозрювалася організована злочинна група, учасниками якої були громадяни 

України, Молдови та Італії. У Євроюсті було відкрито справу з метою сприяння у 

встановленні місця знаходження викрадених шедеврів, арешту викрадачів та 

одночасного відібрання робіт і повернення їх до Італії. На початку 2016 року Італія 

надіслала Молдові два запити про взаємну правову допомогу, а у березні було 

заарештовано дванадцять осіб, сім – в Італії, п’ять – в Молдові. Тим не менш, двоє 

підозрюваних молдавського походження залишилися на волі, і, як підозрювалось, 

перебували в Одесі та володіли всіма сімнадцятьма викраденими картинами [156].  

У квітні в Євроюсті було організовано координаційне засідання для перевірки 

чи проводяться пов’язані розслідування в інших країнах та, водночас, запобігання 

можливому конфлікту юрисдикцій та дотриманню принципу ne bis in idem. 

Підтримка Євроюсту була надзвичайно важливою для досягнення спільного 

розуміння між національними органами влади, в результаті чого була досягнута 

домовленість про обмін інформацією про нещодавні оперативні заходи та 

забезпечення виконання італійського запиту про взаємну правову допомогу через 

контактний пункт в Україні. Євроюст сприяв відкриттю паралельного 

розслідування в Україні, а також створив неформальну робочу групу, що складалася 

зі слідчих із залучених країн, які повинні були консультуватися один з одним з 

метою координації своїх дій відповідно до частини п’ятої статті 15 Конвенції ООН 
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проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року. Результати 

координаційної зустрічі забезпечили швидке вирішення справи. Через кілька днів 

після координаційної зустрічі зусилля з судового співробітництва призвели до 

успішного встановлення місця знаходження вкрадених шедеврів в Одесі, а двох 

підозрюваних було заарештовано в травні 2016 року [156]. 

Окрім співпраці з Євроюстом щодо зазначених злочинів, Україна також брала 

участь у розслідуванні багатьох інших (наприклад, онлайн-шахрайство, сексуальне 

насильство над дітьми, торгівля людьми), однак більшу частину злочинів складає 

все ж кіберзлочинність. 

З викладеного можна зробити висновок, що Євроюст демонструє ефективність 

міжнародного співробітництва у боротьбі з організованою злочинністю різного 

характеру. Він є саме тим механізмом, який забезпечує координацію та взаємодію 

правоохоронних органів, органів прокуратури та судів. При чому використовувати 

можливості Євроюсту можна з перших годин вчинення злочину і до закінчення 

судового розгляду, який також значно пришвидшується завдяки швидкому 

виконанню запитів про правову допомогу та обміну досвідом як на формальних 

зустрічах, так і неформальних консультативних форумах.  

Крім того, із зазначеного випливає, що важливим механізмом розслідування 

злочинів, наслідком чого є ефективність роботи Євроюсту в цілому та з Україною 

зокрема, є спільні слідчі групи. Погоджуючись з висновками, зробленими М. Елезі 

у дослідженні спільних слідчих груп Євроюсту [163], останні мають великий ряд 

переваг, як от: прямий обмін інформацією без формальних запитів; можливість 

членів ССГ бути присутніми під час допитів, обшуків тощо незалежно від 

юрисдикцій; можливість підвищити довіру між спеціалістами та органами різних 

юрисдикцій; можливість залучення до розслідувань Європолу. 

Перед Україною відкриються нові перспективи у разі призначення Магістрата 

зі зв’язків. Наявність такої посадової особи зробить можливим більш тісне 

співробітництво. Так, Магістрат зі зв’язків буде забезпечувати розуміння правової 

системи нашої країни для колег з тієї країни, громадянином якої є Магістрат, і 

навпаки. Це надасть змогу визначити ключових партнерів для співпраці в нашій 
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країні, Магістрат буде обізнаний в різних процесуально-правових питаннях, таких 

як строки та особливості місцевої юридичної практики. Також призначення 

Магістрата зі зв’язку надасть можливості неформальної співпраці з уже 

визначеними партнерами для отримання консультацій та обміну інформацією, 

допомоги у складанні проектів запитів про міжнародну правову допомогу, передачу 

кримінальних проваджень чи осіб. На нашу думку, такі зв’язки безумовно 

відіграватимуть значу роль для пришвидшення співпраці та її ефективності, 

оскільки не виникатиме багатьох питань щодо правильності складання документів 

та засобів їх передачі. 

Говорячи про перспективи, також необхідно зазначити, що Євроюст має 

специфічні норми, якими регулюється його співробітництво з Європейською 

судовою мережею, Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням 

та шахрайству (OLAF), Європейським агентством з охорони зовнішніх кордонів 

країн-членів ЄС (Frontex). Зрозуміло, що ресурсами всіх цих органів ЄС можуть 

користуватися лише держави-члени ЄС. Однак, після набрання чинності Угодою з 

Євроюстом Україна отримала опосередкований доступ до відповідних ресурсів 

через участь у ССГ та відповідних зустрічах в процесі розслідування конкретних 

справ. Це відкрило перспективи в ході обміну інформацією через ССГ отримувати 

ту інформацію, якою володіють зазначені агентства ЄС.  

Особливі перспективи відкриються для України після призначення 

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

тероризмом будуть акумулюватися в одному офісі протягом багатьох років, що 

забезпечить сталий розвиток практики та механізмів боротьби з тероризмом, а 

також інтеграцію України у світову систему методів боротьби з відповідними 

злочинами. 

З аналізу конкретних прикладів практичної співпраці України з Євростом та з 

огляду на значну кількість злочинів, які вчиняються в Україні чи українцями, 

ефективні та швидкі розслідування «без кордонів», можливість обміну 

інформацією, без формальних запитів, а також виокремленні нами перспективи 

значення співпраці України з Євроюстом важко переоцінити і можна зрозуміти з 
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аналізу діяльності Євроюсту, який ми здійснили. Після підписання Угоди з 

Євроюстом Україна через Прокурора зі зв’язку отримала можливість ініціювати 

розслідування, чого до підписання вказаної Угоди робити не могла. 

Співпраця з України з Євроюстом на підставі відповідної угоди вивела нашу 

країну на новий рівень боротьби з організованою злочинністю та тероризмом, 

необхідність у чому, на жаль, з кожним роком зростає. Тож, ми повинні 

використовувати всі передбачені Угодою з Євроюстом форми співробітництва, 

призначити контактну особу для взаємодії з Євроюстом. Також в світлі 

масштабного розслідування справи зі збиття літака рейсу МН17 особливо важливим 

є визначення Національного кореспондента з питань тероризму. Крім того 

Генеральній прокуратурі України потрібно значно покращити ситуацію з 

висвітленням нашої співпраці з Євроюстом. Це важливо для підвищення рівня 

загальної обізнаності населення про роботу Євроюсту і, зокрема, для попередження 

майбутніх злочинів, оскільки як зазначає саме агентство, обізнаність криміналітету 

про швидкі результати розслідування масштабних злочинів транскордонного 

характеру сприяє зменшенню рівня злочинності.  

  

Висновки до Розділу 3.  

 

ЄС висловлює рішучу підтримку просуванню в Україні судової реформи, яку 

ми розглянули в частині судоустрою та судочинства. Визначили такі основні 

проблеми, як недовіра населення до судової влади, корупція, низький рівень 

незалежності суддів. 

Виокремлено ряд досягнень судової реформи: 1) масштабне оновлення 

законодавства; 2) запровадження процедур кваліфікаційного оцінювання суддів (так 

званої «переатестації»); 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. 

Визначили особливості участі ГРД в процесі проведення кваліфікаційного 

оцінювання суддів ВККС України. Погодились з позитивною оцінкою факту її 
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участі в судовій реформі та виокремили такі із визнаних проблем: 

1) незлагодженість співпраці; 2) характер співробітництва «громадськість проти 

судової влади». Зробивши висновки з аналізу цих проблем встановили: 

1) необхідність перегляду обвинувально-оціночного характеру роботи ГРД в бік 

експертності; 2) необхідність однаково високих вимог до рівня професійності та 

бездоганної репутації як членів ВККС України, так і ГРД; 3) погодились з 

необхідністю закріплення спільної відповідальності за результати.  

Вважаємо невиконаним завдання щодо створення Єдиного органу управління 

судової влади. Обґрунтували бачення доцільності об’єднання ВККС України, ВРП 

та ДСА України в один орган, запропонували декілька етапів щодо створення 

такого органу. Визначили доцільність створення окремої незалежної служби 

інспекторів в складі ВРП та поступового підвищення вимог до їх стажу. 

Щодо пенітенціарної реформи в світлі європейських стандартів, то 

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

суспільства. При цьому встановили, що така ж проблема притаманна Євросоюзу. 

Дійшли висновку, що кожне питання пенітенціарної реформи є проблемним, тож, 

беручи до уваги положення Європейських пенітенціарних правил, рекомендації 

КЗК, а також Концепцію реформування (розвитку) пенітенціарної системи України 

визначили такі пріоритетні напрями пенітенціарної реформи:  

- прийняття якісного Закону України «Про пенітенціарну систему», який 

створить таку систему правових заходів, яка б за своїм змістом, а не формою 

означала фактичну реалізацію принаймні найвагоміших європейських стандартів; 

- створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій; 

- забезпечення фактичної незалежності слідства та медичної служби від 

керівництва закладів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;  

- значне підвищення вимог до персоналу пенітенціарних установ та умов праці; 

- надання широких можливостей відвідування місць утримання осіб 

представниками міжнародних та громадських організацій, зокрема представникам 

МКЧХ;  

- підвищення рівня контролю з боку керівництва пенітенціарних установ за 
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дотриманням вимог щодо використання «спеціальних засобів» та заходів 

дисциплінарного характеру, співрозмірності їх застосування та належної фіксації 

кожного такого випадку;  

- орієнтація на повне виконання рекомендацій, які надаються КЗК у 

відповідних доповідях щодо України. 

Визначено особливе значення для України укладення Угоди з Євроюстом, 

прийнятої на виконання положень статті 24 Угоди про асоціацію стосовно співпраці 

у кримінальних справах.  

Україна отримала можливість брати участь у роботі Євроюсту не лише через 

контактні пункти, а й через Прокурора зі зв’язку, яка наразі на постійній основі 

відряджена до Євроюсту та наділена правами брати участь в оперативних та 

стратегічних зустрічах, в обміні інформацією. Виокремлено можливість призначити 

контактних осіб, одна з яких може бути визначена Національним кореспондентом з 

питань тероризму, а також отримати Магістрата зі зв’язку від Євроюсту.  

Наразі Україна призначила лише Прокурора зі зв’язку, а ситуація з 

визначенням контактних осіб, зокрема Національного кореспондента з питань 

тероризму невизначена, робота над чим має бути активізована. Визначено, що 

Генеральній прокуратурі України необхідно значно покращити стан висвітлення 

співпраці України з Євроюстом, оскільки інформація щодо України, яка надається 

Євроюстом через його офіційний веб-портал, є набагато ширшою та актуальнішою, 

ніж та, що надається Генеральною прокуратурою України.  

Визначено, що співпраця з Євроюстом відкриває перед Україною багато 

перспектив. Так, нові перспективи будуть відкриті у разі призначення Євроюстом 

для України Магістрата зі зв’язків. Наявність такої посадової особи забезпечить 

розуміння правової системи нашої країни для колег з тієї країни, громадянином якої 

є Магістрат, і навпаки. Це надасть змогу визначити ключових партнерів для 

співпраці в нашій країні, Магістрат буде обізнаний в різних процесуально-правових 

питаннях, таких як строки та особливості місцевої юридичної практики. Також 

призначення Магістрата зі зв’язків надасть можливості неформальної співпраці з 

уже визначеними партнерами для отримання консультацій та обміну інформацією, 



184 

допомоги у складанні проектів запитів про міжнародну правову допомогу, передачі 

кримінальних проваджень чи осіб.  

Нові перспективи Україна набула через отримання опосередкованого доступу 

до ресурсів спеціалізованих агентств ЄС (як Європол, ФРОНТЕКС), який виявився 

можливим через механізми обміну інформацією в процесі роботи спільних слідчих 

груп. Особливі перспективи відкриються також після призначення Національного 

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

будуть акумулюватися в одному офісі протягом багатьох років, що забезпечить 

сталий розвиток практики та механізмів боротьби з тероризмом. 

Визначено, що значущість співпраці з Євроюстом полягає у поглибленні 

співробітництва і подальших перспективах його розвитку, а також вагомих 

практичних результатах, внаслідок розслідування «без кордонів». Після підписання 

Угоди з Євроюстом Україна через Прокурора зі зв’язку отримала можливість 

ініціювати розслідування, чого до підписання вказаної Угоди робити не могла. 

Основні положення цього розділу висвітлені у таких публікаціях автора:  

- Natalia Bodnar. Legal bases of the EU-Ukraine judicial cooperation. Legea şi viaţa. 

2017. №4/2, Aprilie. P. 11–14; 

- Боднар Н. А. Цілі співпраці України з ЄС у сфері правосуддя: судова 

реформа. Актуальні проблеми міжнародних відносин: матеріали Міжнар. наук.-

практ. конф. студ., асп. і молодих вчених (м. Київ, 27 жовтня 2016 ). Київ: Інститут 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 2016. С. 104-107; 

- Боднар Н. А. Ключові напрямки реформи пенітенціарної системи в світлі 

європейських стандартів. Україна і ЄС: шлях до сталого розвитку: зб. наук. статей 

за матеріалами ІІ-ї Всеукр. наук. практ. конф. з європ. права (м. Харків, 15 травня 

2019 року). Харків: 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, 2019. С. 21-

26. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. З аналізу теорій європейської інтеграції: «позитивної» та «негативної», 

функціоналізму та неофункціоналізму, теорії «проникнення», федералізму і 

неофедералізму, інтергаверменталізму, теорії економічної інтеграції, комунікації та 

багаторівневого управління ми визначили, 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. Феномен європейської інтеграції 

здебільшого як політичного процесу пояснюють теорії федералізму, 

неофункціоналізму та інтергаверменталізму. 

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 ПСБЮ (тобто, від функціонального до розвиненого «spill-over»). 

2. В світлі Угоди про асоціацію поняття «юстиція» включає в себе співпрацю з 

питань правосуддя загалом (незалежність, доступність правосуддя), 

функціонування органів прокуратури та 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 ПСБЮ. 

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 
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державами-членами, третій – прийняттям у 2001 році Плану дій Європейського 

Союзу 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, оскільки включає 

ті питання, які стосуються системи правосуддя загалом. 

6. Правову основу співпраці України та ЄС з питань правосуддя становлять 

Угода про асоціацію, зокрема її статті 8, 14, 24 та 471, План дій 2007 року, а також 
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інші документи, до яких відсилають згадані (міжнародні конвенції, документи Ради 

Європи, зокрема висновки Венеціанської комісії).  

Основними досягненнями щодо втілення європейських стандартів у сфері 

правосуддя є: віднесення на конституційному рівні прокуратури та адвокатури до 

складових системи правосуддя; розвиток електронного судочинства; масштабне 

оновлення законодавства з питань правосуддя; майже повна ліквідація функції 

прокуратури щодо здійснення «загального нагляду»; робота над новим Законом 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підвищення вимог до 

періодичності підвищення кваліфікації суддями та прокурорами. 

Подальша робота має бути спрямована на: забезпечення фактичного 

функціонування ЄСІТС в повному обсязі, зокрема через прийняття Положення про 

ЄСІТС; 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. 

5. Щодо співпраці у цивільних справах, то в ЄС воно регулюється 

відповідними регламентами і директивами, а його основу (як і кримінальних 

справах) становить принцип взаємного визнання, завдяки якому застосовуються 

спеціальні інструменти, як от Європейське платіжне доручення чи особлива 

Європейська процедура дрібних спорів. Співробітництво між Україною та ЄС 

здійснюється у трьох основних сферах – міжнародного правового співробітництва, 

судового процесу і захисту дітей на основі конвенцій ГКМПП.  

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). 

6. Основними проблемами застосування судами Гаазьких конвенцій у сфері 

судового процесу є недостатня увага до визначення сторін конвенцій, а також 

неврахування застережень та змін, особливо на стадії відкриття провадження. 

Стосовно ЄС, то система регулювання аналогічних питань більш розгалужена, 
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узгоджена та чітка, зокрема щодо строків. В світлі наближення до права ЄС 

запропоновано розглянути можливість скористатися інструментом, передбаченим 

статтею 27 Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або 

комерційних справах 1970 року щодо направлення судових доручень безпосередньо 

до суду. 

У сфері захисту дітей виділено проблему застосування Конвенції 1980 року 

про цивільні аспекти міжнародного викрадення дітей та встановлено, що суди часто 

ототожнюють висновок про повернення дитини з висновком про її відібрання, що є 

недопустимим. З огляду на це, ми вважаємо доцільним розглянути можливість 

внесення доповнення до Закону України «Про виконавче провадження», а також 

здійснити переклад пояснювальної доповіді «Перес-Вера» щодо застосування 

вказаної Конвенції.  

7. Виокремлено необхідність активізації роботи над приєднанням України 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.  

Також визначено необхідність проведення консультацій в межах ГКМПП щодо 

шляхів ратифікації Гаазького протоколу про право, що застосовується до 

зобов’язань про утримання від 23 листопада 2007 року, який не передбачає 

застережень. Щодо наближення до права ЄС у питанні взаємного визнання і 

виконання судових рішень запропоновано якнайшвидше ратифікувати Конвенцію 

про угоди про вибір суду 2005 року, після чого розпочати переговори про 

приєднання до Конвенції «Лугано-ІІ».  

В цілому виокремлено необхідність проведення предметних навчань суддів та 

їх помічників щодо застосування Гаазьких конвенцій. Запропоновано перейняти 

переваги функціонування Європейського судового атласу в цивільних справах, 

створивши схожий сайт в Україні з актуальною інформацією щодо 

найпоширеніших проблем застосування міжнародних конвенцій у різних сферах. 
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8. Щодо регулювання співпраці у кримінальних справах в праві ЄС, то 

Європейська комісія розділяє свої повноваження щодо законодавчих ініціатив з 

державами-членами, на відміну від співробітництва у цивільних справах, яка 

повністю інтегрована в рамки ЄС. Євросоюз використовує ряд інструментів, як 

Європейський ордер на арешт, які виконуються в державах-членах на основі 

принципу взаємного визнання. Наразі ЄС працює над наближенням матеріального і 

процесуального права. 

Напрямами судового співробітництва між Україною та ЄС є співпраця з питань 

взаємної правової допомоги, екстрадиції та ратифікації Україною РС МКС. 

З’ясовано, що питання взаємної правової допомоги між Україною та ЄС 

визначені Європейською конвенцією про взаємну правову допомогу в 

кримінальних справах 1959 року, тоді як між державами-членами ЄС – Конвенцією 

про взаємодопомогу в кримінальних справах 2000 року. Ми визначили, що єдина 

форма, яка не передбачена Конвенцією 1959 року – це питання законного 

перехоплення телекомунікацій. В результаті аналізу цього питання ми дійшли 

висновку про необхідність прийняття окремого Закону про перехоплення 

телекомунікацій з урахування європейських стандартів, зокрема щодо встановлення 

окремої системи нагляду та звітування стосовно недопущення порушень прав 

людини. В світлі цього пріоритетним є робота над імплементацією тих директив, 

які визначені в Плані заходів з виконання Угоди про асоціацію. 

9. Щодо проблем застосування Конвенції про взаємну правову допомогу 

1959 року, то вони полягають у відсутності механізмів безпосереднього 

пересилання запитів, що може бути вирішено шляхом внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу України, та застосуванні судами нечинних 

норм Конвенції. Натомість Європейська конвенція про видачу правопорушників 

безпосередньої співпраці судових органів не передбачає, тому співробітництво 

здійснюється виключно через центральні органи, тоді як в ЄС такої проблеми 

немає, а поняття екстрадиція замінено на систему передачі осіб відповідно до 

Європейського ордеру про арешт. Найпоширенішою проблемою застосування 

Конвенції з питань екстрадиції є те, що суди часто вирішуючи відповідні питання 
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навіть не посилаються на неї.  

Основні проблеми із затримкою у ратифікації Україною Римського статуту 

Міжнародного кримінального суду це необхідність гармонізації матеріального та 

процесуального права. Так, необхідно внести зміни до Кримінального кодексу 

України щодо визначення понять злочинів,а також внести відповідні зміни до КПК 

України щодо співпраці з МКС. З огляду на відсутність об’єктивних перешкод 

щодо цього, ми дійшли висновку, що в цьому питанні наразі вирішальне значення 

має політична воля. 

10. Відзначена перспективна робота на 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. 

Після погодження цього документа ми отримаємо нові напрями правового 

співробітництва з ЄС в світлі Угоди про асоціацію.  

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 (так 

званої «переатестації»); 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. 

12. Визначено особливості участі Громадської ради доброчесності в процесі 

проведення кваліфікаційного оцінювання суддів ВККС України. Погодившись із 

позитивною оцінкою факту її участі в судовій реформі, виокремлено такі із 
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визнаних проблем: 1) незлагодженість співпраці; 2) характер співробітництва 

«громадськість проти судової влади». Зробивши висновки з аналізу цих проблем 

встановлено: 1) необхідність перегляду обвинувально-оціночного характеру роботи 

ГРД в бік експертності; 2) необхідність однаково високих вимог до рівня 

професійності та бездоганної репутації як членів ВККС України, так і ГРД; 

3) погодились про необхідність закріплення спільної відповідальності за результати.  

Підсумовано, що невиконаним залишається завдання щодо створення Єдиного 

органу управління судової влади. Обґрунтовано бачення доцільності об’єднання 

ВККС України, ВРП та ДСА України в один орган, запропоновано декілька етапів 

щодо створення такого органу. Визначено доцільність створення окремої 

незалежної служби інспекторів в складі ВРП та поступового підвищення вимог до 

їх стажу. 

13. 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. Підсумовано, що кожне питання пенітенціарної реформи є 

проблемним, тож, беручи до уваги положення Європейських пенітенціарних 

правил, рекомендації КЗК, а також Концепцію реформування (розвитку) 

пенітенціарної системи України, прийняту в 2017 році, визначено такі пріоритетні 

напрями пенітенціарної реформи:  

- прийняття якісного Закону України «Про пенітенціарну систему», який 

створить таку систему правових заходів, яка б за своїм змістом, а не формою 

означала фактичну реалізацію принаймні найвагоміших європейських стандартів; 

- створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій; 

- забезпечення фактичної незалежності слідства та медичної служби від 

керівництва закладів установ виконання покарань та слідчих ізоляторів;  

- значне підвищення вимог до персоналу пенітенціарних установ та умов праці; 

- надання широких можливостей відвідування місць тримання осіб 

представниками міжнародних та громадських організацій, зокрема представникам 

МКЧХ;  
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- підвищення рівня контролю з боку керівництва пенітенціарних установ за 

дотриманням вимог щодо використання «спеціальних засобів» та заходів 

дисциплінарного характеру, співрозмірності їх застосування та належної фіксації 

кожного такого випадку;  

- орієнтація на повне виконання рекомендацій, які надаються КЗК у 

відповідних доповідях щодо України. 

14. Визначено особливе значення для України укладення Угоди з Євроюстом, 

яка набрала чинності 2 вересня 2017 року на виконання положень статті 24 Угоди 

про асоціацію стосовно співпраці у кримінальних справах.  

Україна отримала можливість брати участь у роботі Євроюсту не лише через 

контактні пункти, а й через Прокурора зі зв’язку, яка наразі на постійній основі 

відряджена до Євроюсту та наділена правами брати участь в оперативних та 

стратегічних зустрічах, в обміні інформацією. Виокремлено можливість призначити 

контактних осіб, одна з яких може бути визначена Національним кореспондентом з 

питань тероризму, а також отримати Магістрата зі зв’язку від Євроюсту.  

Наразі Україна призначила лише Прокурора зі зв’язку, а ситуація з 

визначенням контактних осіб, зокрема Національного кореспондента з питань 

тероризму невизначена, робота над чим має бути активізована.  

Встановлено необхідність покращити висвітлення Генеральною прокуратурою 

України співпраці України з Євроюстом, оскільки інформація щодо України, яка 

надається самим Євроюстом через його офіційний веб-портал, є набагато ширшою 

та актуальнішою, ніж та, що надається Генеральною прокуратурою України.  

15. Визначено, що співпраця з Євроюстом відкриває перед Україною багато 

перспектив. Так, нові перспективи будуть відкриті у разі призначення Євроюстом 

для України Магістрата зі зв’язків. Наявність такої посадової особи забезпечить 

розуміння правової системи нашої країни для колег з тієї країни, громадянином якої 

є Магістрат, і навпаки. Це надасть змогу визначити ключових партнерів для 

співпраці в нашій країні, Магістрат буде обізнаний в різних процесуально-правових 

питаннях, таких як строки та особливості місцевої юридичної практики. Також 

призначення Магістрата зі зв’язків надасть можливості неформальної співпраці з 
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уже визначеними партнерами для отримання консультацій та обміну інформацією, 

допомоги у складанні проектів запитів про міжнародну правову допомогу, передачі 

кримінальних проваджень чи осіб.  

Нові перспективи Україна набула через отримання опосередкованого доступу 

до ресурсів спеціалізованих агентств ЄС (як Європол, ФРОНТЕКС), який виявився 

можливим через механізми обміну інформацією в процесі роботи спільних слідчих 

груп. Особливі перспективи відкриються також після призначення Національного 

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

будуть акумулюватися в одному офісі протягом багатьох років, що забезпечить 

сталий розвиток практики та механізмів боротьби з тероризмом. 

З огляду на нові можливості та описані перспективи, значення співпраці з 

Євроюстом важко переоцінити. Значущість співпраці полягає у поглибленні 

співробітництва і подальших перспективах його розвитку, а також вагомих 

практичних результатах, які можна охарактеризувати як розслідування «без 

кордонів». Додатковим аргументом на підтвердження цього висновку визначено те, 

що після підписання Угоди з Євроюстом Україна через Прокурора зі зв’язку 

отримала можливість ініціювати розслідування, чого до підписання вказаної Угоди 

робити не могла й уже у 2018 році чотири рази скористалась таким правом. 
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