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щоДо впливу політичних сил на Діяльність 
Державного бюро розсліДувань 

Постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 2016 року 
було вирішено створити новий орган виконавчої влади — Державне 
бюро розслідувань. Тож в Україні даний орган функціонує порівняно 
недовго. Функціонування даної інстанції є досить дискусійним пи-
танням. По перше, серед науковців постало питання щодо потреби у 
створенні такого органу. Адже в українській правоохоронній системі 
наявна достатня кількість органів, що виконують функції боротьби з 
високопосадовою злочинністю та корупцією. По-друге, постало пи-
тання щодо незалежності і самостійності ДБР у своїй діяльності та 
відсутності вказівок від більш впливових організаційних структур. 
Адже втручання різними політичними силами у розгляд справ судів 
і тиск на суддів є досить поширеною проблемою сучасної правової 
системи. 

Варто відзначити, що подібний орган успішно функціонує у ба-
гатьох зарубіжних країнах, наприклад у США (діє Федеральне Бюро 
розслідувань Сполучених Штатів Америки, яке є кримінальним 
слідчим органом починаючи з 1906 року). Існує точка зору, що ДБР 
в Україні було створене саме за аналогією ФБР Сполучених Штатів. 
Додатковим прикладом впливу політики є вплив зовнішньої полі-
тики. Наприклад, виникнення напруги у відносинах з Російською 
Федерацією вплинуло на реформування пострадянської системи 
правоохоронних органів. Так, в радянській правоохоронній системі 
функції слідства, обвинувачення та представництва у суді викону-
валися прокуратурою. У зв’язку з тим, що Україна обрала шлях єв-
роінтеграції, однією із головних вимог на шляху до якого стало роз-
межування функцій прокуратури, тобто звуження її повноважень 
(ЦРУ. Чи стане ДБР черговою брехнею політиків про «чесність» / 24 
Канал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.youtube.
com/watch?v=6yEVbsOys6U). 

Як відомо, 14 січня 2016 р. Президент України підписав Закон 
України «Про Державне бюро розслідувань», а вже 10 травня цього 
ж року конкурсна комісія розпочала приймати документи кандидатів 
на посаду директора ДБР. Таким чином, ми бачимо, як зовнішні по-
літичні орієнтири можуть впливати на судову систему. 

Також, досліджуючи цілі та завдання ДБР, можна дійти висно-
вку щодо можливості суперечності повноважень. Проте, Голова ДБР 
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Роман Труба стверджує, що проблем із розподілом повноважень між 
різними правоохоронними органами бути не повинно, та наголошує, 
що все достатньо чітко визначено законодавством: якщо мова йде 
про отримання незаконної винагороди — це розслідує НАБУ, всі ж 
інші злочини, що стосуються правопорушень вищих посадовців роз-
слідує ДБР. 

Згідно із Законом України «Про Державне бюро розслідувань» не-
залежність органу гарантується спеціальним статусом Державного 
бюро розслідувань (Про державне бюро розслідувань: Закон України 
від 12.11.2015 // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55). 
Проте, в такому разі можемо спостерігати юридичну колізію у зако-
нодавстві. Адже Конституцією України не передбачено існування у 
державному механізмі виконавчих органів із спеціальним статусом. 
Так само як не передбачено права Верховної Ради створювати вико-
навчі органи. Якщо ДБР має спеціальний статус, який гарантується 
Законом України «Про Державне бюро розслідувань», то необхідно 
зробити певні зміни в Основному законі України. Тож питання про 
наявність спеціального статусу ДБР залишається відкритим. 

Отже, підхід до створення ДБР, виходячи з Закону України «Про 
Державне бюро розслідувань» можна вважати правильним та необ-
хідним. Звичайно існує багато неточностей та непорозумінь, але 
слід враховувати що ДБР тільки розпочинає свою діяльність. Будемо 
сподіватися, що до вересня 2018 року Державне бюро розслідувань 
повноцінно запрацює, на засадах неупередженості, справедливості, 
законності, відкритості та прозорості діяльності — так, як це перед-
бачено Законом. 
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Високий рівень корупції у державі, мало ефективність антикоруп-
ційної діяльності державних структур, поширення правового нігіліз-
му серед населення негативно впливають на довіру суспільства до за-


