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автором предлагаются обобщающие вьіводьі относительно качества правовой 
охраньї коммерческой тайньї от преступньїх посягательств.
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ТНе агіісіе із йейісаіей іо іЬе сотрагаіте іедаі гезеагсЬ оі Цкгаіпіап. апй ^ 5 . 
сгітіпаі іаш р^оVІзіопз іЬаі ргоіесі ігайе зесгеіз іг о т  іііедаі аііаскз. Еіетепіз оі 
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аіз. Рагіісиіаг аііепііоп із раій іо іЬе т а іп  іеаіигез оі ігайе зесгеі аз а зресіііс зиЬ- 
)есі оі іЬезе сгіте  зеіз -  зисЬ аз ііз Vа1ие, зресіаі ргоіесііоп гедіте, зесгесу, с о т - 
тегсіа і ригрозе. Маіп еіетеп із оі есопотіс езріопаде аз а ипі^ие сг іт е  ипйег 
^ 5 .  іейегаі іаш аге ^еVеа1ей іо йетопзігаіе ргасіісаі теап з іо ргоіесі паііопаі 
со т е т е гсіа і іпіегезіз іг о т  іііедаі іпігизіопз іг о т  аЬгоай. ТЬе аиіЬог геасЬез 
сопсіизіоп оп іЬе аЬзепсе оі оЬ|есііуе геазопз іог езіаЬіізЬіпд сгітіпаі ііаЬііііу 
іог есопотіс езріопаде іп Цкгаіпе аі іЬіз роіпі. 5 о те  оі іЬе іейегаі ^ийісіаі ргесейепіз 
геіаіей іо сгітіпаі іаш ргоіесііоп оі ігайе зесгеіз аге іііизігаіей іп іЬе агіісіе.

Іі із зиЬзіапііаіей іЬаі зідпііісапі ітр асі оп іЬе іпіегргеіаііоп оі ^е1еVапі 
сгітез еіетепіз іп ^к^аіпе із йопе Ьу іЬе р^оVІзіопз оі оіЬег ЬгапсЬез оі іашз 
(патеіу, сІVі1 апй Ьизіпезз іаш) шЬііе соигіз ріау зідпііісапі гоіе іп іейегаі зіаіиіез 
іпіегргеіаііоп іп іЬе ^пііей 5іаіез. ТЬе ргорозей агіісіе депегаііу йетопзігаіез 
шііЬ зресіііс іосиз оп гезеагсЬей сгітез іЬаі т а п у  рготозіопз апй іЬеіг еіетепіз 
ипйег іЬе сгітіпаі іаш ігатешогкз оі ^к^аіпе апй іЬе ^пііей 5іаіез сап апй 
зЬоиій Ье сотрагей. ТЬе іЬеогеіісаі апй ргасіісаі Ьепеіііз оі іЬе ргорозей апй 
зітііаг сотр агаіте  іаш гезеагсЬез аге оЬVІоиз.
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У статті розглянуто питання координаційної діяльності правоохоронних 
органів держав-членів Європейського Союзу та України. При цьому головну 
увагу приділено таким органам як Європол та Євроюст. Висвітлено роль Єв- 
рополу щодо запобігання та контролю організованої злочинності на території 
Європи. Розкрито сутність його координуючої функції, яка складається зі 
спільних дій компетентних органів країн-членів ЄС щодо надання інформа
ції, оперативної та технічної допомоги в розслідуванні найбільш складних 
проявів організованої злочинної діяльності. Констатується недостатність, фра
гментарність вітчизняного механізму регулювання координаційної діяльності 
правоохоронних органів. Обгрунтовано необхідність прийняття окремого
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законодавчого акта, який би регламентував різнобічні питання координації, 
оскільки рух у напрямі європейської інтеграції вимагає узгодження націона
льних процедур з європейськими механізмами багаторівневої взаємодії пра
воохоронних органів.

Ключові слова: країни-члени ЄС, координація, Європол, Євроюст, Європейська 
Конституція.

Постановка проблеми. Для України дослідження питань співпраці 
держав-членів Європейського Союзу (далі -  ЄС) у галузі правоохоронної 
діяльності є важливим, особливо в період, коли питання координаційної 
діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності перед
бачено в новому Законі України «Про прокуратуру».

Певною особливістю сучасного стану є посилення міжвідомчої спів
праці правоохоронних та судових органів країн -  членів ЄС, утворення 
спеціальних структур, які відіграють важливу роль у боротьбі зі злочин
ністю. Крім національних правоохоронних органів -  це Європейська по
ліція (Європол) і Євроюст, які виконують конкретні завдання взаємної 
допомоги, координують зусилля м іж  органами поліції, митної служби, 
імміграції та юстиції ЄС. Крім цього утворено Генеральний директорат 
внутрішніх справ, який розпочав свою діяльність з 01.07.2010 р., має пов
новаження Міністерства внутрішніх справ ЄС. Заходи, які ним здійсню
ються, спрямовані на забезпечення економічного, культурного та соціа
льного зростання ЄС, а також підтримання стабільності законності та 
безпеки в увсіх сферах соціального життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Динамічна розбудова за
гальноєвропейської координаційної інфраструктури в галузі криміналь
ного провадження вимагає адекватного наукового забезпечення цього 
процесу. Попри те, щ о серед вітчизняних учених окремі питання цієї 
тематики розглядали В.В. Долежан, В.В. Касько, І.М. Козьяков, Г.П. Середа, 
В.В. Сухонос, М.В. Руденко та ін., координаційна практика постійно пе
ребуває в русі, інтенсивно оновлюється, щ о обумовлює доцільність її ана
лізу в межах цієї праці.

Формування цілей. Метою статті є дослідження стану координаційної 
діяльності правоохоронних органів держав Європейського Союзу та України.

Виклад основного матеріалу. Європол розпочав свою діяльність з 
01.07.1999 р. Метою його діяльності є підвищення ефективності співробі
тництва компетентних відомств щ одо запобігання й протидії злочиннос
ті, а також  аналіз причин її розповсюдження. Крім цього, метою Європо- 
лу є підвищення ефективності роботи національних правоохоронних 
органів та розвиток співробітництва між ними [1, с. 359]. Його створення 
було обумовлено М аастрихтським договором і він розпочав свою роботу 
у вигляді Підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (ЕБи).
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Поступово до ЕБи додавалися підрозділи, щ о спеціалізувалися на бороть
бі з іншими видами злочинної діяльності. Європейська рада в м. Канни в 
червні 1995 року схвалила Конвенцію про Європол, щ о була ратифікова
на всіма державами-членами ЄС і набула чинності з 01.10.1998 р. [2]. Ман
дат агентства був розширений і дав Європолу повноваження щодо боро
тьби з усіма небезпечними формами міжнародної злочинності, а згідно з 
Рішенням Ради ЄС від 06.12.2001 р., до компетенції Європолу додатково 
передані злочини проти життя, свободи й особистої недоторканності 
(убивство, завдання тяжких тілесних ушкоджень); проти власності, суспі
льних інтересів й у сфері фінансової діяльності; деякі злочини у сфері 
незаконної комерційної діяльності і проти навколишнього середовища. 
Відповідно до параграфа 2 ст. 30 Договору про ЄС його головний законо
давчий орган -  Рада -  прийняла правовий акт, який уповноважив Євро- 
пол сприяти координації слідчих дій по конкретних справах, у тому числі 
і в рамках спільних слідчих бригад з участю представників Європолу.

Координація здійснюється головним чином у формі постійних кон
тактів офіцерів по зв'язку, відряджених до різних держав-членів ЄС, а 
також  ш ляхом нарад керівників національних відділів по зв'язках з Євро- 
полом, які можуть проводитися відповідно до ст. 4 Конвенції 1995 р. На
прикінці 2000 р. Рада ЄС прийняла дві рекомендації: 1) Рекомендація 
державам -  членам від 30.11.2000 р. «Про підтримку Європолом об'єднаних 
слідчих бригад, створених державами-членами» [3]; 2) Рекомендація дер- 
жавам-членам від 25.09.2000 р. «Про запити Європолу, щ о пропонують 
почати кримінальне розслідування конкретних справ» [4]. Це передбачає, 
що держави-члени повинні розглядати кожен запит, який адресований їм 
Європолом з пропозицією порушити, провести або скоординувати розс
лідування конкретних справ, а також  інформувати Європол як у випадку 
погодження, так і відмови в задоволенні вимог по запиту. Друга рекомен
дація за своєю правовою природою -  не обов'язковий для виконання акт.

Таким чином, значення Європолу щ одо запобігання й контролю ор
ганізованої злочинності на території Європи полягає в його координую
чій функції, спільних дій компетентних органів країн-членів ЄС, у на
данні інформації, оперативної, технічної допомоги в розслідуванні най
більш складних проявів організованої злочинної діяльності.

Діяльністю Європола керує Директорат на чолі з Директором. Ди
ректорат Європола призначається Радою ЄС (міністри юстиції і внутріш
ніх справ). Європол перетворився в орган, щ о координує роботу правоо
хоронних органів усіх держав-членів ЄС у розслідуванні злочинів транс
національного характеру. Він підзвітний Раді міністрів юстиції і внутрі
ш ніх справ Європейського Союзу, яка здійснює загальне керівництво і 
контроль за діяльністю Європолу, призначає директора агентства і його
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заступників, затверджує бюджет. До Ради міністрів входять представники 
всіх держав-членів ЄС, будь-яке ріш ення вона може прийняти лиш е за 
умови одноголосного схвалення.

На таких же принципах діє й агентство Євроюст, який є найновішим 
із утворених у структурі правоохоронних органів ЄС підрозділів. Він 
сформований у березні 2002 року, щ об підвищити ефективність діяльно
сті правоохоронних органів держав-членів ЄС у сфері розслідування і 
судового переслідування особливо небезпечних міжнародних злочинів і, 
передусім, організованої злочинності. Головними завданнями є підтри
мання й зміцнення координації та співробітництва між національними 
органами слідства та обвинувачення у сфері тяжких злочинів, щ о впли
вають на дві і більше держави-члени ЄС або потребують спільного обви
нувачення, щ о ґрунтується на проведених операціях та інформації, нада
ній органами держав-членів та Європолом. Завдання включають: ініцію
вання кримінальних розслідувань, які проводять компетентні національ
ні органи, зокрема злочинів проти фінансових інтересів Союзу; коорди
націю розслідувань та переслідувань, зміцнення судового співробітницт
ва, зокрема шляхом урегулювання конфліктів юрисдикцій та шляхом 
тісної співпраці з Європейською судовою мережею [5, с. 85]. Євроюст ко
ординує роботу національних прокуратур та інших правоохоронних 
відомств держав-членів ЄС, щ о займаються кримінальним переслідуван
ням або розслідуванням кримінальних справ.

Після створення Євроюсту у 2002 р., з метою встановлення й підтри
мки тісного співробітництва м іж  Європолом та Євроюстом було укладено 
Угоду від 09.06.2004 р. [6]. Її цілями було покращання координації з метою 
збільшення їх ефективності в боротьбі з тяжкими формами міжнародної 
злочинності, які знаходяться у сфері компетенції обох цих органів, та 
уникнення дублювання роботи. Зокрема, передбачалося досягти цього за 
допомогою обміну оперативною, стратегічною й технічною інформацією. 
Для цього Главою 2 Угоди передбачено проведення регулярних консуль
тацій м іж  директором Європолу й президентом Колегії Євроюсту та зу
стрічей м іж  представниками цих сторін. Крім того, приділяється увага 
обробці, передачі та доступу до інформації м іж  Європолом та Євроюс- 
том. У  главі 4 Угоди встановлено вимоги щ одо конфіденційності, зокре
ма, щ о кожна сторона має гарантувати конфіденційність і відповідні ста
ндарти безпеки для інформації, отриманої на підставі даної Угоди. Крім 
того, передбачено порядок вирішення спорів м іж  сторонами, щ о за зага
льним правилом, повинні вирішувати позитивно Директор Європолу та 
президент Колегії Євроюсту.

Як уже було зазначено, Євроюст -  це орган ЄС, відповідальний за 
координацію діяльності правоохоронних органів держав-членів ЄС. Пра-
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вовий статус цього органу закріплений у рішенні Ради Європейського 
союзу від 28.02.2002 р. «Про створення Євроюсту з метою посилення бо
ротьби з тяжкою злочинністю» [1]. До сфери компетенції Євроюсту пот
рапляють усі злочини, перелічені в Конвенції про Європол, а також 
комп'ютерні та екологічні злочини, відмивання грошей, ш ахрайство й 
корупція. З метою підвищення ефективності боротьби з міжнародною 
злочинністю, Євроюст посилює координацію дій м іж  національними 
поліцейськими й судовими органами, створюючи правоохоронним орга
нам держав-членів ЄС умови для ефективної боротьби зі злочинністю.

Як орган, що відповідає за координацію, Євроюст може входити зі 
зверненнями до компетентних органів держав-членів ЄС із запитами про 
порушення кримінальних справ і притягнення до відповідальності за 
фактами конкретних злочинів, запитами про створення об'єднаних слід
чих бригад тощо. Він покликаний надавати інформаційну підтримку при 
розслідуванні і заходам кримінального переслідування. Може запитувати, 
отримувати, зберігати, обробляти й передавати компетентним службам 
дані, щ о мають значення для розкриття злочинів, у тому числі дані осо
бистого характеру про обвинувачених, потерпілих і свідків. Він поклика
ний розширити співробітництво держав ЄС у сфері кримінального пра
ва, щ о робить це агентство ключовим помічником Європейського Парла
менту, Ради і Комісії, щ о наділяє Євроюст місією привілейованого парт
нерства з судовими магістратами, системою європейських судів і такими 
правоохоронними організаціями, як Європол та Європейський офіс по 
боротьбі зі ш ахрайством (О^АР). Євроюст є колективним органом, де 
представник кожної із країн має по одному голосу. Діяльність Євроюсту 
фінансується із загального бюджету ЄС, за винятком заробітної платні 
суддів, прокурорів і поліцейських, яка виплачується із бюджету держав- 
членів ЄС. У  роботі Євроюсту без права голосу також бере участь Комісія ЄС.

Правові основи організації й діяльності Євроюсту містяться в Рішен
ні Ради ЄС від 28.02.2002 р. «Про створення Євроюсту з метою посилення 
боротьби з тяжкою злочинністю» [7]. Відповідно до цього Рішення, Євро- 
юст є підрозділом-органом ЄС на правах юридичної особи.

Особлива увага в Рішенні приділяється обміну інформацією й обро
бці даних. Обробці даних особистого характеру присвячено ст.ст. 14-22 
Рішення. Для реалізації своїх цілей Євроюст здійснює обробку даних осо
бистого характеру автоматизованим ш ляхом або через складені вручну 
систематизовані досьє. Задля цього створюється режим привілейованих 
відносин між  Євроюстом і Європейською інформаційною мережею у 
сфері правосуддя. Євроюст повинен уживати необхідних заходів по захи
сту даних особистого характеру з тим, щ об він відповідав Конвенції Ради 
Європи від 28.01.1981 р. Для захисту даних установлюється посада упов-
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новаженого по захисту даних, яким є один із членів персоналу Євроюсту, 
якого спеціально призначають для виконання відповідних обов'язків. 
Уповноважений наділяється незалежністю й самостійністю при виконан
ні своїх повноважень.

Для контролю за діяльністю Євроюсту щодо обробки й захисту да
них особистого характеру створюється загальний контрольний орган із 
незалежним статусом. Цей контроль покликаний забезпечити захист да
них і має право необмеженого доступу до всіх досьє, у яких обробляються 
дані особистого характеру. Членами цього органу, які призначаються 
державами-членами ЄС, можуть бути судді або інші особи з аналогічним 
рівнем незалежності.

Після набрання чинності Конституції Європейського Союзу (офі
ційна назва -  Договір, щ о затверджує Конституцію для Європи [8]) здійс
нюються заходи ЄС у правоохоронній сфері, яким присвячено главу IV 
«Простір свободи, безпеки і правосуддя». Щ одо всіх основних питань цієї 
сфери приймаються і будуть прийматись Європейські закони і Європей
ські рамкові закони, у тому числі, правові акти, які спрямовані на поси
лення наявних, діючих правоохоронних органів ЄС -  Європолу та Євро- 
юсту. Обговорюється питання про заснування такого загальноєвропейсь
кого органу, як Європейська прокуратура. Створення такого органу пе
редбачено Конституцією ЄС, яка закріплює правові засади створення 
Європейської прокуратури. Так, згідно зі ст. Ш -274 Конституції ЄС для 
боротьби зі злочинністю, яка посягає на фінансові інтереси Союзу, євро
пейський закон Ради ЄС (що приймається одностайно після схвалення 
Європейським парламентом) може заснувати Європейську прокуратуру 
на основі Євроюсту. Європейська прокуратура, згідно з нормами Консти
туції ЄС за необхідністю у взаємодії з Європолом уповноважена здійсню
вати розслідування, кримінальне переслідування і віддання до суду учас
ників злочинних діянь, щ о посягають на фінансові інтереси ЄС. До її фу
нкцій належить обвинувачення по цих справах перед компетентними 
судами держав-членів ЄС, а також здійснення координації.

Поряд з цим, слід зауважити, щ о проект створення Європейської 
прокуратури був негативно сприйнятий такими державами-членами ЄС, 
як Великобританія та Ірландія, щ о не дозволяє офіційно оголосити про 
створення Європейської прокуратури.

Тому можна з упевненістю констатувати, щ о створені агентства Єв- 
ропол та Євроюст мають усі повноваження органів, щ о координують ро
боту правоохоронних установ усіх держав-членів ЄС при розслідуванні 
злочинів транснаціонального характеру.

Для України дослідження питань координації діяльності правоохо
ронних органів держав-членів ЄС, а також співпраці в галузі правоохо-
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ронної діяльності є важливим в аспекті визначення оптимальних право
вих форм і механізмів майбутньої інтеграції до ЄС. Співробітництво 
України з ЄС у контексті європейської політики сусідства ґрунтується на 
чинному Плані дій ЄС у галузі юстиції та внутрішніх справ, схваленому
12.12.2001 р., а також  Плані дій Україна -  ЄС, який було підписано 
21.02.2005 р. [9] та Плані дій Україна -  ЄС у сфері юстиції, свободи та без
пеки, затвердженому 18.06.2007 р. на засіданні Ради з питань співробітни
цтва між Україною та ЄС. У  зв'язку з цим, актуальним є аналіз правових 
основ та форм діяльності, у тому числі координації, європейських «наці
ональних» правоохоронних структур у сфері запобігання злочинності, з 
якими Україні потрібно мати ефективне співробітництво. Дослідження 
цих питань має особливе значення при вирішенні питань про приведен
ня українського законодавства у відповідність із законодавством ЄС. За
слуговують особливої уваги створений при Євроюсті зональний контро
льний орган з незалежним статусом. Він здійснює контроль за діяльністю 
Євроюсту і зобов'язаний забезпечити дотримання вимог рішень Ради від
28.02.2002 р. про створення Євроюсту з метою боротьби з тяжкою злочин
ністю. Поряд з цим, у новому Законі України «Про прокуратуру» [10].

Питанням координації діяльності правоохоронних органів у сфері 
протидії злочинності приділено мало уваги. Тільки у ст. 25 Закону визна
чено, щ о прокурори, здійснюючи нагляд за додержанням законів орга
нами, щ о проводять ОРД, дізнання та досудове слідство координують 
діяльність правоохоронних органів.

Висновки. Таким чином, можна констатувати недостатність, фраг
ментарність вітчизняного механізму регулювання координаційної діяль
ності, необхідність прийняття окремого законодавчого акта, який би рег
ламентував різнобічні питання координації, адже рух у напрямі європей
ської інтеграції потребує узгодження національних процедур із європей
ськими механізмами багаторівневої взаємодії правоохоронних органів.
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В статье рассматриваются вопрось координационной деятельности пра- 
воохранительньїх органов государств-членов Европейского Союза и Украиньї. 
При ^том главное внимание уделяется таким органам как Европол и Евроюст. 
Освещается роль Европола относительно предотвращения и контроля орга- 
низованной преступности на территории Европьі. Раскрьівается сущность его 
координирующей функции, которая состоит из совместньїх действий компе
тентних органов стран-членов ЕС по предоставлению информации, операти- 
вной и технической помощи в расследовании наиболее сложньїх проявлений 
организованной преступной деятельности. Констатируется недостаточность, 
фрагментарность отечественного механизма регулирования координацион- 
ной деятельности правоохранительньїх органов. Обосновьівается необходи- 
мость принятия отдельного законодательного акта, которьгй бьі регламенти- 
ровал разносторонние вопросьі координации, поскольку движение в направ- 
лении европейской интеграции требует согласования национальньїх проце
дур с европейскими механизмами многоуровневого взаимодействия правоох
ранительньїх органов.

Ключевьіе слова: страни-члени ЕС, координация, Европол, Евроюст, Европей- 
ская Конституция.
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гїеіегтіпіпд іЬе о р іітаі іедаі іо гт з  апй тесЬ а п ізтз  іог іиіиге іпіедгаііоп іп іЬе 
Е ^  Соорегаііоп оі ^к^аіпе шііЬ іЬе Е ^  іп іЬе сопіехі оі іЬе Еигореап 
пеідЬЬоигЬоой роіісу із Ьазей оп сиггепі Е ^  асііоп Ріап іп іЬе ііеій оі ^изіісе апй 
Ь о т е  Аііаігз арр^оVей 12/12/2001, аз шеіі аз іЬе асііоп Ріап ^к^аіпе - Е ^  шЬісЬ 
шаз зідпей оп 21.02.2005, апй іЬе асііоп Ріап ^к^аіпе - Е^ іп іЬе агеа оі ^изіісе, 
ігеей от апй зесигііу, арр^оVей 18.06.2007 уеаг аі а тееііпд оі іЬе Соипсіі оп 
соорегаііоп Ьеішееп ^к^аіпе апй іЬе Е ^  Іі із зіаіей іЬе іаііиге, іЬе ігадтепіаііоп 
оі іЬе йотезііс гедиіаіогу т е сЬ а п ізт  соогйіпаііпд іЬе асіІVІііез оі іаш 
епіогсетепі адепсіез. ТЬе песеззііу оі айорііпд а зерагаіе іаш, шЬісЬ шоиій 
гедиіаіе іЬе Vе^заіі1е соогйіпаііоп, зіпсе іЬе то V етеп і іошагйз Еигореап 
іпіедгаііоп гециігез Ьагтопігаііоп оі паііопаі ргосейигез шііЬ іЬе Еигореап 
ти1іі1еVе1 тесЬ а п ізтз  оі іпіегасііоп оі іаш епіогсетепі Ьойіез.
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удк т .т  ■ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ
І З ВИПРОБУВАННЯМ ТА УКЛАДЕННЯ УГОД 

О.О. Книженко І У  КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
| ЩОДО КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ

Розглянуто питання щодо можливості укладення угоди у кримінальному 
провадженні про корупційні злочини з угодженням звільнення від відбування 
покарання з випробуванням. На підставі аналізу норм Загальної частини КК 
України, сучасного антикорупційного законодавства, робиться висновок, що в разі 
вчинення корупційного злочину узгодити можна тільки покарання, його вид та 
розмір, однак звільнення від відбування покарання з випробуванням -  ні. Частина 
1 ст. 75 КК України прямо позбавляє суд можливості звільнити від відбування по
карання з випробуванням особу, яка засуджується за корупційний злочин.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, звільнення від відбування пока
рання з випробуванням, корупція, корупційне правопорушення, корупційний злочин,

Постановка проблеми. Протидія корупції на сьогодні є національним 
завданням номер один, на щ о наголошується в Щ орічному Посланні 
Президента України до Верховної Ради України. Також ним акцентовано 
увагу, щ о прийняття низки антикорупційних законів у 2014 р. започатку
вало в Україні найбільш масштабну антикорупційну реформу, яка є си
стемною [1, с. 158]. Передусім було прийнято такі основоположні закони, 
як «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», «Про
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