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Функціонування системи 
досудового слідства у державах – членах

Європейського Союзу

Права та свободи людини і їх
гарантії визначають зміст і спрямова-
ність діяльності демократичної, соціаль-
ної, правової держави. Держава відпо-
відає перед людиною за свою діяль-
ність. Утвердження та забезпечення
прав і свобод людини є головним обо-
в’язком держави. Такий обов’язок де-
легується правоохоронним органам як
представникам виконавчої гілки вла-
ди держави. До останніх належать 
і органи досудового слідства.

Внутрішня політика будь-якої дер-
жави диктується напрямами її зовніш-
ньополітичної співпраці. Українська
зовнішня політика спрямована на євро-
інтеграцію, що безпосередньо впливає
й на організацію діяльності з розкрит-
тя, розслідування та попередження
злочинів. Тому розгляд структурної
організації діяльності органів розслі-
дування в державах – членах Європей-
ського Союзу (далі – ЄС) набуває знач-
ної актуальності, особливо у світлі

нинішньої реформи кримінально-про-
цесуального законодавства.

Адміністративно-правові засади
діяльності правоохоронних органів
України та зарубіжних держав дослі-
джувалися у працях таких вітчизняних
і зарубіжних учених, як О. М. Бандур-
ки, Ю. П. Битяка, М. Г. Вербенського,
В.М.Гаращука,Л.В.Голяка,Н.Н.Грибов-
ської,Л.М.Давиденка,Т.Д.Джурканіна,
В. О. Заросило, О. Їжака, П. М. Кар-
кача, В. В. Коваленка, А. Т. Комзюка,
А. С. Мацко, Н. І. Мичко, О. М. Музи-
чука, О. В. Негодченка, О. С. Проневи-
ча, М. В. Руденка, Р. Д. Свона, В.А. Сєр-
гєвніна, Ю. В. Сіроштана, М. М.Тищен-
ка, О. В.Тюріної та інших. Проте незва-
жаючи на низку сформульованих прин-
ципово важливих положень у працях
названих учених, залишається низка
невирішених і дискусійних питань.
Зокрема, станом на сьогодні відсутнє
комплексне дослідження адміністратив-
но-правових засад діяльності системи



органів досудового слідства держав –
членів ЄС. Саме ці обставини й обу-
мовлюють завдання статті, яке поля-
гає в аналізі системи органів досудо-
вого слідства Великої Британії, Італії,
Німеччини, Франції як держав – членів
ЄС із висвітленням правової основи,
принципів і завдань їхньої діяльності.

До основних завдань правоохорон-
них органів, у тому числі й органів
досудового слідства, належать попе-
редження, розкриття та розслідування
злочинів. У вітчизняному кримінально-
му процесі досудове розслідування
підрозділяється на дізнання та досудо-
ве слідство. У країнах же Західної
Європи як синонім термінам «досудо-
ве слідство» та «розслідування» вжи-
вається поняття «кримінальне пере-
слідування». Порядок розслідування
відрізняється в різних державах і ви-
значається національним криміналь-
но-процесуальним законодавством.
З урахуванням специфіки процесуаль-
ної діяльності в кожній державі функ-
ціонує своя система органів досудово-
го слідства.

Правові системи зарубіжних країн
доцільно поділити на загальну систе-
му (систему статутного права, до якої
належить Велика Британія) та кон-
тинентальну систему, представником
якої є Франція, Німеччина, Італія,
Польща. Такий поділ зумовлений
кількома причинами. Основною є те,
що в країнах континентального права
існують «писані», тобто прийняті ви-
щими органами законодавчої влади
кримінальні, кримінально-процесуаль-
ні й інші кодекси, що регламентують
діяльність правоохоронних органів і
процес виявлення правопорушень,
їх попередження, а також покаран-
ня правопорушників. У країнах за-
гального (статутного) права такі де-
тальні систематизовані кодекси від-
сутні. Діяльність правоохоронних орга-
нів регламентується тут Статутами
(актами парламенту), які прийма-
ються щорічно, або судовими прецеден-
тами [1, с. 37].

На сьогодні у різноманітті право-
охоронних систем світу розрізняються
три базові моделі, які умовно можна
назвати французькою, датською і
британською [2].

Французька правоохоронна систе-
ма централізована й ієрархічна. Вона
не містить правоохоронних органів,
створених місцевими громадами (або
вони рудиментарні) [2]. Натомість,
там розрізняють дві системи поліції:
адміністративну та судову (кримі-
нальну). Адміністративна поліція за-
ймається попередженням правопору-
шень, виконує інші профілактичні
функції. Більшість злочинів розслідує
судова поліція, посадових осіб якої
поділяють на три категорії: офіцерів
судової поліції, які мають право здійс-
нювати самостійне попереднє дізнан-
ня; агентів судової поліції; посадових
осіб і агентів, уповноважених законом
виконувати деякі функції судової по-
ліції (здійснювати окремі процесуаль-
ні дії тощо).

Судова поліція перебуває під кон-
тролем одночасно з боку прокурату-
ри, звинувачувальної камери у сфері
здійснення слідчих дій і поліцейських
чинів вищого рівня. Досудове слід-
ство, яке провадиться звичайно після
поліцейського дізнання, проводить
слідчий суддя. У КПК Франції (1958 р.)
закріплено дві форми досудового роз-
слідування: попереднє судове слід-
ство, здійснюване судовими чиновни-
ками – слідчими суддями, та дізнання,
або поліцейське розслідування, що
здійснюється прокуратурою й судо-
вою поліцією. Досудове слідство здій-
снюється лише за однією з трьох
категорій кримінальних справ – у
справах про злочини. Але й тут судо-
вому слідству звичайно передує полі-
цейське розслідування. Судове слід-
ство за іншими категоріями справ, як
правило, не провадиться. На сучасно-
му етапі функціонування системи пра-
воохоронних органів Франції існує
тенденція відмови від функціонування
слідчих суддів [3, с. 168–170].
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У Франції муніципальна поліція
взагалі не має права розслідувати зло-
чин, а зобов’язана викликати пред-
ставників судової поліції, жандармерії
чи національної поліції. Призначення
керівника муніципального департа-
менту поліції здійснюється місцевою
владою, але, як правило, зі згоди цент-
рального органу поліції. Повноважен-
ня міністерств по відношенню до міс-
цевих поліцейських формувань до-
статньо широкі [4, с. 53–56].

Безпосереднє керівництво поліцей-
ською діяльністю зосереджене в рам-
ках спеціальних ланок міністерств
(дирекціях, департаментах, управлін-
нях тощо). Центральна дирекція націо-
нальної поліції МВС Франції склада-
ється з оперативних і адміністратив-
них підрозділів. До перших належать:
центральні дирекції кримінальної
поліції, місцевої поліції, загальної
інформації (політичний розшук), рота
республіканської безпеки тощо.Адмі-
ністративними підрозділами є дирек-
ції: інспекції та контролю, регламен-
тації, особового складу, навчальних
закладів, науково-технічної служби,
міжнародної поліцейської співпраці
[4, с. 56].

У французькій системі одночасно
існують дві централізовані правоохо-
ронні підсистеми – цивільна і воєнізо-
вана. При різному адміністративному
підпорядкуванні – відповідно міні-
стерствам внутрішніх справ (або юс-
тиції) і оборони – вони не мають знач-
них функціональних відмінностей.
Розмежування їх юрисдикції суспіль-
но-політичне: цивільна поліція від-
повідає за великі міста, воєнізована –
за невеликі міста, сільську місцевість 
і військові частини. Організаційна
структура, функції і повноваження
цивільної і воєнізованої поліції у
французькій моделі майже не відріз-
няються. Окрім самої Франції, така
система діє в Австрії, Італії і Португа-
лії. У французькій моделі цивільні
правоохоронні органи називаються
поліцією, воєнізовані – жандармерією

(Австрія і Франція, а також Греція,
Бельгія, Люксембург і Нідерланди до
реформи), карабінерами (Італія) або
гвардією (Португалія) [2; 3, с. 168–170].

Система поліції та жандармерії
Франції склалась історично. Жандар-
мерія обслуговує понад 90% території
країни, де проживає 60% населення,
підпорядкована Міністерству оборо-
ни та виконує його директиви. Полі-
ція обслуговує 10% території Франції
та 40% населення і підпорядкована
Міністерству юстиції [1, с. 39].

Національна жандармерія на від-
міну від цивільних поліцейських уста-
нов має такі самі організацію, форму
одягу, військові звання та дисципліну,
як і французька армія. Вона офіційно
підпорядкована міністерству зброй-
них сил та поділяється на корпус без-
пеки в армії; мобільну жандармерію,
здатну швидко переміщуватися для
наведення порядку з одного району 
в інший; департаментську жандарме-
рію – найчисленнішу й найуніверсаль-
нішу з точки зору виконання полі-
цейських обов’язків, а також респуб-
ліканську охорону Парижа, що діє в
тісному контакті зі службами префек-
тури столичної поліції [3, с. 168–170].

Повноваження з кримінального
переслідування, нагляду за органами
розслідування та керівництва ними,
підтримки обвинувачення в суді під
час розгляду кримінальних справ,
контролю за законністю судових ак-
тів, забезпечення виконання вироків 
і рішення судових органів покладаю-
ться на прокуратуру. Органи прокура-
тури у Франції входять до системи
міністерства юстиції. Прокурори пере-
бувають під керівництвом і контро-
лем керівників вищого рівня та підпо-
рядковані міністру юстиції. Генераль-
ний прокурор при Касаційному суді 
зі своїм апаратом посідає особливе
місце в системі органів прокуратури,
оскільки його функції обмежені ви-
ступами в цьому суді. При кожному
апеляційному суді є генеральний про-
курор зі своїми помічниками, головний
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з яких має звання генерального адво-
ката. Республіканські прокурори (так
у Франції називають прокурорів ниж-
чої інстанції, однак вони мають ши-
рокі повноваження) перебувають при
виправних судах і здійснюють кримі-
нальне переслідування за всіма кримі-
нальними справами в районі дії цього
суду. Вони особисто або через своїх
заступників підтримують обвинувачен-
ня в більшості судів присяжних, у ви-
правних судах, а також, у разі потре-
би, в поліцейських судах [3, с. 170–171].

Органи досудового слідства Фран-
ції у своїй діяльності керуються нор-
мами Конституції Франції 1958 р.,
Кримінального та Кримінально-про-
цесуального кодексу, Кодексу про
судоустрій, Ордонансу № 45, Органіч-
ного Закону «Про статус магістрату-
ри», Закону Франції «Про посилення
безпеки і захисту свободи особи» від
02.02.1981, Положення про жандарме-
рію та ратифікованими міжнародно-
правовими актами.

В Італії кримінальне пересліду-
вання здійснюють підрозділи департа-
менту публічної безпеки МВС (зокре-
ма, дирекції кримінальної, превенції,
автодорожньої, залізнодорожньої, при-
кордонної та поштової поліції) [4, с. 56].
В Італії існують Корпус державної
поліції, діючої у складі МВС; Корпус
карабінерів, що перебуває в підпо-
рядкуванні міністерств оборони та
внутрішніх справ; Фінансова гвардія,
призначена для забезпечення дотри-
мання законів у сфері економіки, фі-
нансів і торгівлі, підпорядкована міні-
стерствам оборони та фінансів, і так
звана Лісна варта Міністерства сіль-
ського господарства та лісів, поклика-
на боротися з порушеннями законо-
давства про охорону навколишнього
середовища. На практиці така струк-
тура часто призводить до дублювання
в роботі (особливо поліції та карабі-
нерів), протиріч і перекладання відпо-
відальності. Подібна ситуація, проте
дещо менш виражена, спостерігаєть-
ся у Франції, Іспанії, Нідерландах,

Бельгії й інших західноєвропейських
країнах [4, с. 62].

Датська система подібна до фран-
цузької за тим винятком, що центра-
лізовані поліцейські органи є уніфі-
кованими. За наявності спеціалізо-
ваних органів (окрім поліції), вони
виконують інші функції. Юрисдикція
спеціалізованих органів не залежить
від того, чи йдеться про великі міста
або сільську місцевість. У Західній
Європі датська система окрім самої
Данії впроваджена в Греції, Ірландії,
Фінляндії та Швеції. З різними моди-
фікаціями вона використовується у
більшості країн світу, включаючи
країни Центральної та Східної Єв-
ропи, колишнього СРСР і Далекого
Сходу [2].

Британська правоохоронна систе-
ма є децентралізованою: центральні,
регіональні і місцеві правоохоронні
органи є автономними в рамках влас-
ної юрисдикції. Існують різні варіанти
реалізації такої моделі, проте їх ха-
рактерною ознакою залишається від-
сутність ієрархії. У Великій Британії
центральних правоохоронних форму-
вань не існує взагалі – на вищому
рівні державного управління діють
тільки координаційні структури. Однак
усі правоохоронні формування фінан-
суються із центрального бюджету.
Під впливом континентальних євро-
пейських моделей муніципальні полі-
цейські формування, тобто такі, які
створюються і фінансуються місце-
вими громадами, фактично припини-
ли своє існування, хоча дозволені за-
коном [2].

У Великій Британії функцію конт-
ролю за місцевою поліцією реалізують
муніципальні ради або спостережні
комітети, до складу яких входять
представники органів місцевого само-
врядування та мирові судді [5, с. 8].

У більшості країн Західної Європи
поліція зобов’язана доповідати про
злочинну подію спеціальній посадовій
особі – судовому слідчому, який про-
вадить розслідування самостійно або
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за допомоги співробітників поліції.
І тільки після цього матеріали справи
передаються до прокуратури, яка по-
рушує кримінальне переслідування.
А у Великій Британії злочини роз-
слідуються поліцією. Остання зібрані
докази надає атторнею, який представ-
ляє їх у суді. Якщо суд прийме рішен-
ня про їх достатність і вагомість запі-
дозреній особі пред’являється обвину-
вачення, після чого розпочинається
судовий розгляд справи [6, с. 28].

Спеціальним органом, призначе-
ним для здійснення кримінального
переслідування, є Королівська служба
звинувачення – незалежна й окрема
від поліції організація. Королівська
служба звинувачення може бути пред-
ставлена у вигляді двох ланок – вищої
та регіональної (регіональний центр).
Королівську службу звинувачення очо-
лює директор державного обвинува-
чення, а регіональний центр (таких 13)
очолює головний королівський обви-
нувач. Кримінальне переслідування
вправі провадити й інші державні
органи – Управління податкових збо-
рів і Управління по боротьбі з велико-
масштабним шахрайством.

В основі організації поліції як пра-
воохоронного органу перебуває адмі-
ністративно-територіальний поділ Вели-
кої Британії. Зокрема, є особливості
організації поліції в місті Лондон 
(столиця Великій Британії). Тут діють
Столична поліція і Поліція лондон-
ського Сіті, які очолюються коміса-
рами. Підрозділи поліції в адміністра-
тивно-територіальних одиницях Вели-
кої Британії очолюються головним кон-
стеблем. Підрозділи поліції структу-
ровані за функціональною ознакою
на окремі групи, очолювані поміч-
ником головного констебля по опера-
ціях і боротьбі зі злочинністю, поміч-
ником головного констебля з підтрим-
ки, помічником головного констебля
з кадрів і підготовки, головним адміні-
стратором [7].

Поліцію Великої Британії обслу-
говує ряд центральних і регіональних

служб. До них належать: Загально-
національна служба ідентифікації,
Загальнонаціональна служба розвід-
даних щодо злочинності (створена в
1992 р.), Регіональні групи по бороть-
бі зі злочинністю, Загальнонаціональ-
ний поліцейський комп’ютер (PNC),
Служба судової експертизи, Поліцей-
ський відділ наукового розвитку, На-
уково-дослідний відділ, Центр Міністер-
ства внутрішніх справ Великої Бри-
танії щодо запобігання злочинності,
Управління по боротьбі з великомас-
штабним шахрайством, Управління 
за скаргами.

Органи кримінального переслідуван-
ня Великої Британії у своїй діяльності
керуються вимогами законів (статутів)
Об’єднаного королівства, делегованих
актів, автономних актів, судових пре-
цедентів, неписаних конституційних
звичаїв (конвенцій), кодексів поведін-
ки та ратифікованих міжнародно-пра-
вових актів [8, с. 523–524].

Німецька правоохоронна система
має риси як британської, так і амери-
канської: з одного боку – поряд з місце-
вими (земель, міст і округів) поліцей-
ськими органами діють федеральні, з
іншого – муніципальної поліції (полі-
ції місцевих громад) практично не
існує, хоча це дозволяється законом.
Поліцейські органи у Німеччині так
само як у Великій Британії, фінансу-
ються із центральних бюджетів феде-
рації й окремих земель [2].

Здійснення кримінального пере-
слідування, зокрема прийняття рішен-
ня про його початок чи завершення,
з’ясування обставин справи та збиран-
ня доказів є основним завданням про-
куратури Німеччини. У системі поділу
влади прокуратура є адміністратив-
ним відомством у системі виконавчої
влади. При цьому організаційно орга-
ни прокуратури належать до судової
системи: в кожному суді загальної 
підсудності є відповідна прокуратура.
При Верховному федеральному суді
функції прокуратури здійснюють ге-
неральний федеральний прокурор і
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підпорядковані йому федеральні про-
курори (всі вони діють під загальним
керівництвом міністра юстиції Феде-
ративної Республіки Німеччини (далі –
ФРН)). При вищих судах землі, судах
землі та дільничних судах діють від-
повідні прокурори, загальне керівни-
цтво якими, своєю чергою, здійснює
міністр юстиції кожної із земель; від-
повідно земельне управління юстиції
здійснює нагляд за органами прокура-
тури тієї землі, на якій вони територі-
ально розташовані [3, с. 151].

Кримінальні злочини розслідує
поліція, що підпорядкована федераль-
ній владі або міністру внутрішніх
справ відповідної землі. Поліція ФРН
працює у складі міністерства внутріш-
ніх справ. Федеральна кримінальна по-
ліція як спільна служба федерації і
земель створена в 1951 р. для боро-
тьби з кримінальною злочинністю на
території федерації. Вона може сама
провадити кримінальне переслідуван-
ня на прохання земельної влади або за
розпорядженням федерального міні-
стра внутрішніх справ, при цьому Фе-
деральна кримінальна поліція є цент-
ром інформації та зв’язку між усіма
поліцейськими службами Німеччини
із запобігання злочинам [3, с. 152–153].

До основної сфери діяльності Фе-
деральної кримінальної поліції Німеч-
чини належить: боротьба зі злочина-
ми, пов’язаними з наркотиками, фаль-
шивомонетництвом, з використанням
зброї та вибухівки; злочинами, що
мають політичне забарвлення, та ін.
Допоміжну сферу діяльності (на про-
хання або за наказом) становить роз-
слідування злочинів, за які передба-
чається смертна кара; злочинів про-
ти власності; економічних злочинів;
а також запобігання терористичній
діяльності. Найважливішою ланкою
федеральної поліції є Федеральна
прикордонна поліція, підпорядкована
безпосередньо федеральному МВС.
Її основне завдання – контролювання
державного кордону, боротьба з орга-
нізованою злочинністю, нелегальною

імміграцією, контрабандою наркоти-
ків, охорона найважливіших установ,
розслідування правопорушень у сфері
екології, підтримка громадської без-
пеки на залізничному й авіаційному
транспорті [3, с. 154–155].

За обсягом виконуваних повнова-
жень поліція земель поділяється на
державну (земельну), окружну, повіто-
ву і міську (муніципальну). Вся полі-
ція землі підпорядкована міністерству
внутрішніх справ, за винятком міської
поліції, яка перебуває у віданні орга-
нів міського самоврядування і фінан-
сується з міського бюджету. Як прави-
ло, до структури поліції в усіх феде-
ральних землях входять: патрульна
служба, обов’язком якої є запобігання
і припинення правопорушень, розслі-
дування дрібних злочинів, порушень
правопорядку, регулювання вулично-
го руху, переслідування порушників
дорожнього руху, а також видача
дозволів на право займатися окреми-
ми видами діяльності; кримінальна
поліція землі, до обов’язків якої нале-
жать розслідування злочинів,підвищен-
ня кваліфікації та спеціальне трену-
вання особового складу, координація
дій у разі міжнародного розслідування;
воднотранспортна поліція; спецзаго-
ни; поліцейська школа; поліцейський
коледж з підготовки управлінських
кадрів. Основними завданнями поліції
землі є запобігання злочинам (у спів-
праці з Федеральною кримінальною
поліцією) і забезпечення безпеки до-
рожнього руху [3, с. 152–155].

Правовою основою діяльності орга-
нів досудового слідства Німеччини є
Конституція ФРН 1949 р., Федераль-
ний закон «Про судоустрій», Кримі-
нально-процесуальний кодекс ФРН,
Положення про організаційну струк-
туру прокуратури, Правила внутріш-
нього розпорядку прокуратури та рати-
фіковані міжнародно-правові акти.

У рамках інквізиційної системи
слідства (в якій слідство викриває
злочинця) існують дві базові моделі
взаємодії кримінальної поліції з про-
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куратурою та судами. У першій мо-
делі загальний нагляд над слідством
здійснює суд, у другій – прокуратура.
У країнах з розвиненою демократією
власне розслідування проводиться кри-
мінальною поліцією, суди та прокура-
тура не мають оперативних можливо-
стей для цього. Перша модель засто-
совується в таких країнах, як Франція,
Люксембург, Іспанія (для певних зло-
чинів). Друга модель діє в Італії, Ні-
дерландах, Німеччині, Португалії [2].

У державах – членах ЄС діють пра-
вові акти, прийняті ЄС та які регла-
ментують діяльність із розслідування
злочинів,що посягають на правовий по-
рядок кількох країн – учасниць Союзу.
Одним із найважливіших напрямів
єдиної загальноєвропейської політи-
ки виступає співпраця з питань бо-
ротьби зі злочинністю. Зазначений на-
прям регулюється установчими акта-
ми ЄС, а саме – Договором про ЄС
1992 р., Амстердамським договором
1997 р., Ніццьким договором 2001 р.,

Конвенцією про створення Європей-
ського поліцейського відомства й
актами третичного права [9, с. 56].

Пріоритетними завданнями спів-
праці поліції та судових органів дер-
жав – учасниць ЄС у кримінально-пра-
вовій сфері є протидія тяжким і особ-
ливо тяжким злочинам, що становлять
надзвичайну небезпеку країнам – чле-
нам Союзу. Для виконання вказаного
завдання в ЄС було створено Євро-
пейське поліцейське відомство – Єв-
ропол [9, с. 57].

Підсумовуючи вищевикладене,
можна стверджувати, що структурна
організація підрозділів досудового
слідства в державах – членах ЄС
обумовлюється адміністративно-те-
риторіальним устроєм і видом право-
вої системи, до якої вони належать.
Окрім того, структура органів кримі-
нального переслідування диктується
специфікою системи правоохоронних
органів, характерною для кожної з
країн – учасниць ЄС.
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Галаван З. С. Функціонування системи досудового слідства у державах – членах
Європейського Союзу

Висвітлюється правова основа та система органів досудового слідства держав –
членів Європейського Союзу на прикладі Великої Британії, Італії, Німеччини та
Франції. Зазначаються основні завдання діяльності органів кримінального пере-
слідування.

Ключові слова: кримінальне переслідування, система досудового слідства,
поліція, атторнейська служба (прокуратура), Європейський Союз.

Галаван З. С. Функционирование системы досудебного следствия в государ-
ствах – членах Европейского Союза

Освещается правовая основа и система органов досудебного следствия стран –
членов Европейского Союза на примере Великой Британии, Италии, ФРН и Франции.
Указываются основные задачи деятельности органов уголовного преследования.

Ключевые слова: уголовное преследование, система досудебного следствия,
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Galavan Z. Functioning of the system of pre-trial investigation is in the states-members
of European Union

The legal basic and pretrial investigation bodies of such European Union member
countries as United Kingdom, Italy, Germany and France are lighted up. The main tasks
of pretrial investigation bodies are formulated.
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