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Багаторічний розвиток інтеграційних процесів 

держав у межах Європейського Союзу (далі – ЄС) 

є поетапним і складним процесом. Він супроводжу-

ється створенням багатьох наддержавних інституцій 

та їх подальшою організаційно-правовою трансфор-

мацією. У всіх випадках це супроводжується зміною 

їх правового статусу і відповідною трансформацією 

компетенції. 

За останні два десятиліття інституційний меха-

нізм ЄС зазнав багатьох змін у напрямі ускладнення 

інституційного механізму і збільшення кількості спе-

ціалізованих інституцій. З організацій, у межах яких 

розвивалися господарські та економічні зв’язки, 

вони перетворились в унікальні утворення нового 

типу, які функціонують на базі тісного співробітни-

цтва держав-членів ЄС в різних галузях народного 

господарства і сферах суспільних відносин.  

Європейський поліцейський офіс (далі – Європол) 

як складна поліфункціональна структура, яка була за-

снована для координації діяльності  національних ор-

ганів охорони порядку держав європейського альянсу 

з метою протидії діяльності транснаціональних орга-

нізованих злочинних угруповань, не стала виключен-

ням. Дана інституція з часу свого заснування також 

зазнала певних перетворень і зміни правового стату-

су. Відповідно, метою статті є висвітлення основних 

змін, які вносилися у правовий статус Європолу, та 

визначення компетенції цієї організації на сучасному 

етапі розвитку ЄС.  

Офіційно Європол був заснований 26 липня 

1995  року, коли на виконання ст. 29 Маастрихтського 

договору [1] Радою Європейського Союзу було 

схвалено Конвенцію про створення Європейського 

поліцейського відомства (далі – Конвенція про 

Європол). Основне завдання діяльності Європолу – 

здійснення загальної координації процесів співпраці 

поліцейських органів країн-членів ЄС та виконан-

ня функції щодо підтримки та посилення діяльності 

поліцейських органів та інших правоохоронних ор-

ганів держав-членів Союзу, а також їх співробітни-

цтва у запобіганні та протидії тяжкої злочинності, 

тероризму і тих форм злочинності, що посягають на 

загальні інтереси, які виступають об’єктом політи-

ки Європейського Союзу. Фактично заснування за-

гальноєвропейської поліцейської організації було, як 

зазначає В.В. Войников, відповіддю на необхідність 

більш тісного співробітництва європейських країн у 

галузі боротьби зі злочинністю [2, с. 61].  
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Доцільно зазначити, що за час свого існування пра-
вовий статус Європолу змінювався, а сама організація 
зазнавала реформування. Це обумовлю валося загаль-
ною тенденцію трансфор мації інститу ціонального ме-
ханізму ЄС. Основних причин зміни правового стату-
су Європолу було декілька:  

по-перше, фінансування діяльності Європолу і 
його загальний бюджет формувався виходячи з фі-
нансових можливостей кожної держави-члена. Ця 
обставина призводила до певних конфліктних ситуа-
цій на рівні політичного діалогу між державами-чле-
нами, адже рівень фінансової спроможності держав 
ЄС є різним і внески до бюджету Європолу для дея-
ких країн були обтяжливими;   

по-друге, правомочність Європолу залежала від 
того, наскільки швидко Конвенцію про його засну-
вання ратифікують національні парламенти дер-
жав-членів ЄС. Враховуючи те, що ЄС з кожним 
роком розширювався, збільшувалася кількість пар-
ламентів, що мають визнати юрисдикцію Європолу. 
У підсумку Конвенція про заснування загальноєв-
ропейської поліцейської організації ратифікувалася 
протягом трьох років і вступила в дію 1 липня 1999 р. 
Відповідно, даний чинник об’єктивно затягував у часі 
старт роботи Європолу, надавав іміджу цієї організа-
ції певного консерватизму; 

по-третє, нормативно-правове забезпечення 
діяльності Європолу передбачало внесення змін 
і доповнень до Конвенції про Європол. Це, в свою 
чергу, потребувало реалізації складної і тривалої в 
часі процедури ратифікації розроблених змін і до-
повнень національними парламентами держав-чле-
нів. Враховуючи те, що Європол має діяти опера-
тивно і забезпечувати швидкий обмін інформацією, 
затягування у часі зміни цієї компетенції обумов-
лює зниження ефективності роботи його інфор-
маційно-аналітичних підрозділів. Крім того, серед 
експертів, що спеціалізуються на функціонуванні 
Європолу, довгий час точилися дискусії щодо осо-
бливостей реалізації його повноважень на території 
держав-членів ЄС. Мова йде, передусім, про надан-
ня Європолу повноважень брати участь у діяльності 
слідчих груп, координації проведення криміналь-
них розслідувань національними поліцейськими 
органами держав-членів і т.д. Поступово це також 
призвело до того, що назріла необхідність перегля-
нути положення Конвенції про Європол і внести в 
неї зміни шляхом видання спеціальних міждержав-
них договорів, які також потребували ратифікації 
в усіх країнах Союзу. Оскільки держави-члени не-
рідко, як ми вже зазначали, затягували ратифіка-
ційний процес, здійснення необхідних реформ у 
правовому статусі Європолу відкладалося на багато 
років. Створювалася ситуація, коли Європол не міг 
виконувати оперативно свої завдання, адже не мав 
на це мандату певної держави-члена ЄС;  

по-четверте, кількарічна практика функціону-
вання Європолу не повною мірою задовольняла очі-
кування керівництва ЄС щодо належної координації 
діяльності поліцейських сил країн-членів. Не було 
вироблено чіткого механізму контролю за діяльніс-
тю Європолу, а також чітко не було сформульовано 
повноваження Європолу щодо керівництва націо-
нальними поліцейськими силами.

Відповідно, досить жорсткий і складний юри-

дичний механізм зміни правового статусу функ-

ціонування Європолу спонукали Європейський 

Союз, використовуючи нові законодавчі повнова-

ження в кримінально-правовій сфері, надані йому 

Амстердамським 1997 р. і Ніццьким 2001 р. договора-

ми, скасувати Конвенцію про Європол. Невдовзі було 

започатковано розробку обов’язкового норматив-

ного акту, подальший перегляд якого більше не по-

требував би національних ратифікації. 06.04.2009  р. 

на рівні ЄС було схвалено Рішення «Про створення 

Європейського поліцейського відомства (Європол)» 

(далі – Рішення) [3]. Рішення від 06.04.2009 р. de 

jure і de facto виступає як документ, що заново за-

сновує Європейське поліцейське відомство. У зв’яз-

ку зі скасуванням Конвенції 1995 р. створений на її 

основі «старий» Європол припиняє своє існування. 

На його місці створюється «новий» Європол, який 

повністю інтегрований в організаційний механізм 

Європейського Союзу і має фінансуватися вже не за 

рахунок внесків держав-членів, а безпосередньо із 

загального бюджету ЄС. Можливі зміни до Рішення 

не підлягають обов’язковій ратифікації національни-

ми парламентами. 

Оновлення нормативної бази функціонування 

Європолу започаткувало реформу Європолу. У від-

повідності до документу «новий» Європол набуває 

ряд додаткових можливостей і повноважень, яких 

не мав його попередник. Створений Рішенням від 

06.04.2009 р. «новий» Європол виступає правонас-

тупником «старого» Європолу, у тому числі щодо 

укладених останнім міжнародних угод.

Відповідно до ст. 64 Рішення він приступив до 

функціонування 01.01.2010 р. Компетенція Європолу 

була значно розширена. Особливо це стосуєть-

ся повноважень щодо протидії злочинами, які не 

обов’язково здійснені в рамках злочинної організа-

ції. Після реформи 2009 р. Європол охоплює кілька 

найважливіших з точки зору забезпечення правопо-

рядку в ЄС напрямків діяльності:

— протидія організованій злочинності, тероризму 

та іншим тяжким формам злочинності, що зачіпають 

дві або більше держав-членів таким чином, що, зва-

жаючи на масштаби, тяжкості наслідків відповідних 

злочинів, виникає нагальна необхідність у спільних 

діях держав-членів;

— оцінка загроз злочинності, що загрожують іс-

нуванню ЄС, і проведення стратегічних аналізів;

— протидія злочинності, пов’язаної з: 

а) метою придбати засоби вчинення діянь, що зна-

ходяться у сфері компетенції Європолу;

б) злочинами, вчиненими з метою полегшити або 

довести до кінця вчинення діянь, що знаходяться у 

сфері компетенції Європолу;

в) злочинами, вчиненими з метою забезпечити 

безкарність діянь, що знаходяться у сфері компетен-

ції Європолу.

Основними функціями Європолу є:

1) збір, зберігання, обробка, аналіз інформації та 

відомостей і обмін інформацією та відомостями;

2) невідкладне повідомлення компетентним орга-

нам держав-членів за допомогою національного від-

ділу про факти, які їх стосуються, і негайне інформу-

вання їх про зв’язки, констатовані між злочинами;

3) сприяння розслідувань у державах-членах, 

особливо шляхом передачі національним відділам 

всієї доречної інформації з цього приводу;
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4) звернення до компетентних органів відповід-

них держав-членів із запитами про порушення, про-

ведення та координація розслідувань і висунення 

пропозицій про заснування спільних слідчих бригад 

по певних справах;

5) надання державам-членам ЄС відомостей і до-

помоги в аналізі, коли проходять великі міжнародні 

заходи;

6) підготовка оцінок загрози, стратегічних аналі-

зів і спільних доповідей, пов’язаних з його цілями, в 

тому числі оцінок загрози, яку породжує організо-

вана злочинність;

7) розвиток експертних знань щодо застосовува-

них компетентними органами держав-членів про-

цедур розслідування і надання порад з проведення 

розслідувань;

8) надання стратегічних відомостей з метою 

створення сприятливих умов та сприяння ефектив-

ному та раціональному використанню ресурсів, на-

явних на національному рівні та на рівні Союзу для 

оперативної діяльності, та надання підтримки цієї 

діяльності.

Європол також виступає в якості центрального 

відомства з боротьби з підробками євро відповідно 

до Рішення 2005/511/ПВД Ради від 12.07.2005 р. про 

захист євро від фальшивомонетництва. Європол та-

кож може сприяти координації заходів, що вжива-

ються компетентними органами держав-членів або 

в рамках спільних слідчих бригад, коли доречно, у 

взаємозв’язку з установами Союзу або третіх дер-

жав, з метою боротьби з підробками євро. За клопо-

танням Європол може надавати фінансову підтрим-

ку розслідувань, що стосуються підробок єдиної єв-

ропейської валюти.   

Важливо відмітити також і те, що персонал 

Європолу у відповідності до статті 6 Рішення у яко-

сті сил інформаційної підтримки має право брати 

участь у діяльності спільних слідчих груп і бригад, 

що розслідують підвідомчі Європолу злочини на те-

риторії будь-якої країни-члена ЄС. Організаційні 

умови участі персоналу Європолу у операціях ви-

значаються за домовленістю керівництва Європолу 

і держави, на території якої реалізується певний 

захід. Разом із тим, персоналу Європолу забороне-

но безпосередньо брати участь у реалізації приму-

сових заходів. Це було і залишається прерогати-

вою національних репресивних служб*. До того ж 

у ході операцій спільної слідчої бригади персонал 

Європолу підпорядковується національному праву 

відповідної держави.     

Не менш важливим є те, що після змін у право-

вому статусі Європолу деталізувалися його повно-

важення, було окреслено їх алгоритм реалізації за 

умови взаємодії з національними поліцейськими си-

лами. Збільшилася також роль Європолу і в організа-

ції наукового співробітництва поліцейських установ 

ЄС. Так, після реформи під егідою Європолу постій-

но організовуються наукові дослідження з проблем 

протидії організованій злочинності та уніфікації 

норм кримінального та кримінально-процесуально-

го права у державах-членах Європейського Союзу.

Важливо відмітити те, що в організаційно-управ-

лінському відношенні кожна держава-член ЄС ство-

рює спеціальний відділ, що відповідає за здійснен-

ня загальних інформаційних функцій Європолу. 

Подібні відділи очолюють спеціально призначені 

посадові особи. Слід відмітити, що 28 січня 2011 

року наказом Міністра внутрішніх справ України 

у структурі Робочого апарату Укрбюро Інтерполу 

створено відділ взаємодії з Європолом, на який по-

кладено функції Національного контактного пункту 

по взаємодії з Європейським поліцейським офісом 

[4].

У підсумку слід зазначити, що зміни у правово-

му статусі Європолу 2009 р. стали важливою скла-

довою частиною трансформації інституціонального 

механізму Європейського Союзу. Після низки ор-

ганізаційно-функціональних перетворень і спро-

щення механізму реалізації нормативно-правового 

забезпечення його діяльності міждержавна полі-

цейська організація об’єднаної Європи стала більш 

ефективним знаряддям протидії транснаціональній 

злочинності.    
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*«Репресивні (каральні) служби» – це органи і установи держав, які у відповідності до законодавства уповноважені здійснювати примусові заходи 

з метою протидії злочинності, притягнення до відповідальності і покарання суб’єктів протиправних діянь. Кримінальну репресію як невід’ємний 

елемент правоохоронної функції держави слід відрізняти від політичних репресій (переслідування і усунення противників і критиків правлячого 

режиму), які є абсолютно незаконними з точки зору базових цінностей Європейського Союзу.       


