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ПРАВОВА ПРИРОДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  

Європейський Союз за час свого існування проявив себе як унікаль‑
не міжнародне об’єднання, яке поєднує у собі риси як міжнародної ор‑
ганізації, так і суб’єкту «sui generis» [1]. Існує декілька концепцій розу‑
міння правової природи ЄС: «міжурядова» концепція – як міжнародна 
організація; концепція міждержавного утворення особливого характеру – 
як федерація або конфедерація, як об’єднання особливого роду.  

Інституційна система ЄС є досить своєрідною і не схожою ані на 
організаційну структуру класичних міжнародних міжурядових органі‑
зацій, ані на систему внутрішнього державного апарату, з його поділом 
на законодавчу, виконавчу та судову гілки влади [2]. 

Основні ознаки міжнародних організацій, які реалізуються в ЄС:  
1. Міжнародні міжурядові організації утворюються і діють згідно 

установчого акту, який має статус міжнародного договору, де визнача‑
ються цілі і принципи її діяльності, їх повноваження, привілеї, структу‑
ра органів тощо. ЄС також заснований згідно міжнародного договору, 
однак він був укладений на основі і для розвитку вже існуючих органі‑
зацій – ЄОВС, ЄЕС та Євратом. 
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2. Членами міжурядової організації можуть бути лише держави. Од‑
нак, членами ЄС можуть бути лише держави, які відповідають встанов‑
леним критеріям (усвідомили «історичне значення припинення розділь‑
ності європейського континенту», необхідність «розвитку європейської 
інтеграції» тощо).  

3. Необхідною умовою функціонування міжнародних міжурядових 
організацій є наявність органів, які мають право приймати рішення з їх 
компетенції. Що стосується органів ЄС, їх рішення є обов’язковими для 
держав‑членів. Тобто, ці органи мають статус «наднаціональних» по 
відношенню до національних органів держав членів.  

4. Кожна міжнародна міжурядова організація наділяється певним 
набором повноважень, що закріплені в установчих договорах, та 
прив’язана до цілей її діяльності. Щодо ЄС, то коло питань, які входять 
до його виключної компетенції, постійно розширюється [3]. 

ЄС має ряд ознак федерації, серед яких: єдина територія без внутріш‑
ніх кордонів, єдине громадянство, єдність цілей у різних сферах суспіль‑
ного життя, спільна політика, встановилися загальні принципи органі‑
зації та діяльності ЄС та щодо його держав‑членів, вищі законодавчі, 
виконавчі та судові інстанції на рівні Союзу, існує розподіл владних 
повноважень між органами Євросоюзу і утворюючими його державами, 
наднаціональні органи мають повноваження приймати як рекомендацій‑
ні, так і імперативні рішення, рішення органів ЄС мають обов’язкову 
силу без додаткового затвердження їх державами‑членами, ЄС має єди‑
ний бюджет, загальну валютну систему і єдину валюту (за деяким ви‑
нятком) [4; 5]. 

Однак, ЄС не можна назвати федерацією й через те, що у нього від‑
сутня одна з найголовніших її ознак: у федеративній державі її суб’єкти 
є невід’ємними складовими самої держави і наділені лише окремими 
суверенними правами, а держави‑члени ЄС є абсолютно самостійними 
і володіють повним суверенітетом [6].  

До типових рис конфедерації належать – об’єднання здійснюється 
заради досягнення певних цілей; зберігається суверенність держав і до‑
сить високий ступінь їх самостійності; правовою основою союзу є між‑
народний договір [4]. Але, на відміну від конфедерації, яка створюється 
на певний проміжок часу для задоволення чітко визначених цілей, ЄС не 
є тимчасовим утворенням, його існування не припиниться після досяг‑
нення певної мети, оскільки цього не передбачено договором про його 
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створення. Цілі та завдання ЄС є не конкретними, а динамічними. Крім 
того в конфедерації не існує єдиного громадянства, валюти, які прита‑
манні ЄС [6]. 

Як організація особливого роду ЄС характеризують як інтеграційне 
утворення наднаціонального характеру, який проявляється в діяльності 
інститутів ЄС та механізмі прийнятті рішень. Наднаціональна влада 
є ієрархічно вищою порівняно з державною владою, вона є незалежною 
від держав‑учасниць організації, її волевиявлення має примат і пряму 
дію на території держав‑учасниць. Інституційними носіями наднаціо‑
нальності в Європейському Союзі виступають Комісія, Європейський 
парламент і Суд ЄС [7]. 

ЄС є унікальним утворенням, що ґрунтується на поєднанні двох 
різних і водночас взаємодоповнюючих типів міждержавного співробіт‑
ництва – міжнародної організації та наддержавного об’єднання. Це осо‑
бливий вид міжнародно‑правових об’єднань, в якому суверенітет його 
держав‑членів суттєво обмежений, а його правова природа носить змі‑
шаний, комплексний характер. ЄС є складним міждержавним об’єднанням 
інтеграційного типу, яке, набуваючи окремих рис міжнародної організа‑
ції, федерації та конфедерації, конституюється як наднаціональна орга‑
нізація влади.
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ПИТАННЯ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ  
В ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

На сучасному етапі розвиток інформаційного суспільства, нових 
технологій, інтенсифікація процесів глобалізації породжує нові форми 
загроз. Злочинність становить одну з основних загроз національній без‑
пеці держави. Європейська спільнота оперативно реагує на ці виклики, 
розробляючи нові методики боротьби зі злочинністю, упроваджуючи 
нові принципи роботи органів кримінальної юстиції.[1, с.3]

Боротьба зі злочинністю – це важлива функція держави, яка означає 
діяльність компетентних державних органів щодо реагування на злочин‑
ність як соціальне явище, усунення та відвернення негативних для сус‑
пільства наслідків. На сьогодні в європейських країнах упроваджується 
комплексний (інтеграційний) підхід, що поєднує запобіжні й репресивні 
заходи, позначені терміном «протидія». Цей термін є загальним родовим 
поняттям, що охоплює діяльність, спрямовану на мінімізацію суперечнос‑
тей та чинників, які породжують злочинність або сприяють їй, на скоро‑
чення окремих видів злочинів шляхом недопущення їх вчинення на різних 
стадіях злочинної поведінки (заходи запобігання злочинності), а також 
адекватні заходи реагування на вже скоєні злочини (репресивний підхід).

Окремі аспекти правового регулювання співробітництва держав‑
членів ЄС у галузі боротьби зі злочинністю висвітлювалися вітчизняни‑
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