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The fight against money laundering has become today an important
international problem with the supranational character and a key element
in combating this phenomenon is the need of effective international
cooperation. The article analyses the basic international legal standards
relating to combating of money obtained from crime, as one of the most
important elements of the global international system for preventing and
combating laundering of proceeds obtained from crime and terrorist
financing. Particular attention is paid to the existing system of international
legal norms, which are structured by their legal significance (priority). The
analysis of international regulations makes it clear to understand the
current history of building of mechanisms to combat money laundering.
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Постановка проблеми. Одним з важливих напрямів міжнародного співробітництва в сфері
протидії відмиванню злочинних доходів і фінансуванню тероризму (далі – ПВД/ФТ) стала
організація системної протидії легалізації (відмиванню) злочинних доходів, заснована на єдиних
міжнародних стандартах, яка передбачає поєднання механізмів кримінально-правового
переслідування вказаних діянь та фінансового моніторингу в цілях виявлення пов’язаних з ними
фінансових операцій. Використання у злочинній діяльності все більш витончених методів і сучасних
технологій ставить задачу постійного вдосконалення заходів протидії відмиванню грошей на базі
дослідження типологій вчинення таких злочинів.
Міжнародним співтовариством усвідомлюється необхідність протидії легалізації злочинних
доходів як одному з основних факторів, сприяючих торгівлі наркотиками, організованій
злочинності, корупції. З цією метою розроблений цілий ряд міжнародних правових актів, які
встановлюють обов’язки держав-учасниць по криміналізації «відмивання», створення національних
систем виявлення, розслідування, попередження легалізації злочинних доходів, організації
міжнародного співробітництва у цій сфері.
Об’єкт дослідження. Вивчення досвіду ПВД/ФТ без дослідження міжнародних актів у цій
сфері було б досить складним. З цією метою нами проаналізовані міжнародні правові акти,
присвячені боротьбі зі злочинністю, зроблено короткий опис найбільш значимих характеристик цих
документів та визначено місце кожного з них окремо у глобальній системі правового регулювання
боротьби з відмиванням коштів. Тому об’єктом дослідження є правова база міжнародної системи
ПВД/ФТ в умовах сучасних тенденцій розвитку глобальної антилегалізаційної системи.
Мета дослідження полягає в розкритті правового регулювання боротьби з відмиванням
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«брудних» грошей на міжнародному (глобальному) рівні та виявленні впливу міжнародно-правових
актів на формування регіональних та національних систем ПВД/ФТ.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед зарубіжних вчених, які зробили значний
внесок у розробку питань ПВД/ФТ слід відзначити, насамперед, Ф.Бретта, Дж.Модінгера, Р.Седдіга,
Дж.Робінсона, Т.Рейтера, Дж.Ждановича, Дж.Гросмана, К.Коттке.
Дослідження цих проблем українськими науковцями є досить різноманітними. Вони
торкаються правових, політичних, економічних, соціальних та інших аспектів даного явища
суспільного життя. Так, у монографії «Отмывание грязных денег: международные и национальные
системы противодействия» автори Римарук А., Лисенков Ю., Капустін В.. і Синявський С. розкрили
історію і сутність проблеми відмивання грошей, діяльність міжнародних і національних органів по
боротьбі з цим явищем, особливості національних законодавств ряду країн і рекомендації
міжнародних організацій по створенню національних систем протидії легалізації злочинних
доходів.1
Кілька важливих спостережень щодо міжнародних документів та нормативно-правових актів
України з питань протидії відмиванню доходів здобутих злочинним шляхом зробили Дудоров О.,
Мельник М., Хавронюк І.
Міжнародно-правові механізми у сфері протидії легалізації незаконних коштів та заходи
України щодо імплементації її міжнародних зобов’язань у сфері боротьби з відмиванням незаконних
доходів досліджували Мацко А., Дрьомін В., Стрєльцов Є., Зеленська Н., Ларіч М., Туркевич І.
У кандидатській дисертації Київець О. «Міжнародно-правове регулювання боротьби з
відмиванням «брудних» грошей» досліджено проблеми становлення міжнародної системи в
боротьбі з відмиванням грошей, проблеми виникнення і розвитку міжнародної інституційної
системи в боротьбі з відмиванням грошей та зроблено аналіз законодавчого регулювання протидії
відмиванню грошей по регіонах (держави Європи, Азії, Америки, Африки).2
Окрім цього, значну увагу питанням боротьби з відмиванням злочинних доходів приділено у
публікаціях таких українських вчених, як Білоус В., Бутузов В., Андрущенко І., Корж В., Усатий Г.,
Фесенко Є., Музика А., Волобуєв А., Литвинов А., Доля Л., Шапченко С., Ковалевська Є. та інші.
Разом з тим, авторами не приділено достатньо уваги саме міжнародно-правовим аспектам
проблеми боротьби з відмиванням коштів. Відсутність комплексних досліджень міжнародних
організаційно-правових основ ПВД/ФТ на глобальному рівні не дає можливості сформулювати
методологічну концепцію оцінки цього складного явища, внаслідок чого постала ціла низка
актуальних невирішених проблем, що й зумовило вибір теми даного дослідження.
Виклад основного матеріалу. Міжнародна система запобігання та протидії відмиванню
злочинних доходів і фінансуванню тероризму становить собою сукупність міжнародних і
національних інституційних і правових механізмів, спрямованих на попередження, виявлення та
припинення дій, метою яких є легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування
терористичної діяльності, та поєднуючих у собі фінансово-правові та кримінально-правові методи
регулювання виникаючих у цьому зв’язку суспільних відносин.
Дана система складається з таких елементів:
 міжнародні договори та акти, у тому числі засновницькі, міжнародних і регіональних
організацій та інших органів;
 міжнародні та регіональні організації та інші органи та структури, у тому числі
спеціалізовані;
 національні організаційно-правові системи протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму.
Всі міжнародно-правові норми, які стосуються боротьби з відмиванням доходів від злочинної
діяльності, утворюють систему норм, структурованих за їх юридичною значимістю
(пріоритетністю). Найбільш пріоритетними є універсальні (уніфіковані) угоди (Конвенції ООН, та
інші), трохи нижче в ієрархії перебувають регіональні угоди (Конвенції Ради Європи, та інші), ще
нижче – двосторонні договори держав і угоди їх урядів. Нерідко вони складаються з положень про
1

Рымарук, А.И., Лысенков, Ю.М., Капустин, В.В., Синянский, С.А. (2003). Отмывание грязных денег:
международные и национальные системы противодействия. Киев: Юстиниан
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Київець, О.В. (2003). Міжнародно-правове регулювання боротьби з відмиванням "брудних" грошей: дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.11. НАН України: Інститут держави і права ім. В.М.Корецького.
36

EUROPEAN JOURNAL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT • Volume 2 Issue 2 2016

протидію не тільки цьому, але й іншим видам злочинів, чим підкреслюється його безпосередній
зв'язок з ними і, насамперед, з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин,
організованою злочинністю і тероризмом. Вказані норми складають базу удосконалення
національного законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за відмивання доходів
від злочинної діяльності та інші заходи боротьби з ним. Проаналізуємо найважливіші міжнародноправові документи, які на сьогоднішній день створюють правову основу глобальної системи
ПВД/ФТ.
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу
наркотичних засобів і психотропних речовин.
Вперше обов’язок криміналізації «відмивання» доходів, отриманих злочинним шляхом, для
країн-учасниць закріпила Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного
обігу наркотичних засобів і психотропних речовин (Віденська конвенція, підписана у Відні 20
грудня 1988р.).1 Протидія легалізації злочинних доходів у відповідності до Конвенції є одним із
заходів боротьби із злочинами, пов’язаними з незаконним оборотом наркотиків (пп. «а» п.1 ст.3). У
відповідності до п.1 ст.3 Конвенції кожна Сторона вживає такі заходи, які можуть бути потрібні, з
тим, щоб визнати кримінальними злочинами згідно зі своїм законодавством наступні дії, коли вони
здійснюються навмисно:
b)(і) конверсію або переведення власності, якщо відомо, що така власність отримана внаслідок
будь-якого правопорушення або правопорушень, визнаних такими відповідно до підпункту а) цього
пункту, або внаслідок участі в такому правопорушенні чи правопорушеннях, з метою приховання
або утаювання незаконного джерела власності або з метою надання допомоги будь-якій особі, яка
бере участь у вчиненні такого правопорушення або правопорушень, з тим, щоб вона могла
ухилитися від відповідальності за свої дії;
(іі) приховування або утаювання справжнього характеру, джерела, місцезнаходження, способу
розпорядження, переміщення, справжніх прав стосовно власності або її належності, якщо відомо,
що така власність одержана внаслідок правопорушення або правопорушень, визнаних такими згідно
з підпунктом а) цього пункту, або внаслідок участі в такому правопорушенні або правопорушеннях;
с) з урахуванням своїх конституційних положень і основних принципів своєї правової
системи:
(і) придбання, володіння або використання власності, якщо в момент її одержання було
відомо, що така власність отримана внаслідок правопорушення або правопорушень, визнаних
такими згідно з підпунктом а) цього пункту, або внаслідок участі в такому правопорушенні або
правопорушеннях;
(іі) володіння обладнанням або матеріалами чи речовинами, зазначеними у Таблиці І і Таблиці
II, якщо відомо, що вони використовуються або призначені для використання з метою незаконного
культивування, виробництва або виготовлення будь-яких наркотичних засобів або психотропних
речовин;
(ііі) публічне підбурювання або спонукання інших будь-якими засобами до вчинення будьякого з правопорушень, визнаних такими згідно з цією статтею, або до незаконного використання
наркотичних засобів або психотропних речовин;
(iv) участь, причетність або вступ у злочинну змову з метою вчинення будь-якого
правопорушення або правопорушень, визнаних такими згідно з цією статтею, спроби вчинити таке
правопорушення або такі правопорушення, а також пособництво, підбурювання, сприяння або
надання порад при їх вчиненні.
У відповідності до п. «а» п. 4 ст. 3 Віденської конвенції кожна Сторона за вчинення
правопорушень, визнаних такими згідно з пунктом (1) цієї статті, передбачає застосування таких
санкцій, що враховують серйозний характер цих правопорушень, як тюремне ув'язнення або інші
види позбавлення волі, штрафні санкції і конфіскації.
Стаття 1 Віденської конвенції містить важливі для криміналізації «відмивання», процедур
арешту і конфіскації визначення доходів і власності:
 «Доходи» означають будь-яку власність, отриману або придбану прямо або непрямо
1

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і
психотропних речовин. (ухвалена 20 грудня 1988 року) ООН. Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_096> (2016, березень, 18)
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внаслідок вчинення правопорушення, визнаного таким відповідно до пункту (1) статті 3;
 «Власність» означає активи будь-якого роду, матеріальні або нематеріальні, рухомі або
нерухомі, відчутні або невідчутні, а також юридичні документи або акти, які посвідчують право на
такі активи або участь у них.
Віденська конвенція встановлює глобальний механізм взаємної правової допомоги, що до того
був переважно механізмом двосторонніх договорів. Вона «визнає взаємозв’язок між незаконним
обігом [наркотиків] та іншими, пов’язаними з ним, формами організованої злочинності…» Цей
документ став етапним для розвитку боротьби з відмиванням грошей, оскільки країни-учасниці
Віденської конвенції зобов’язуються визнати кримінальним злочином, зокрема, й відмивання
грошей.
Проте відсутність механізму примусового забезпечення виконання Конвенції призвела до
того, що «хоч частина друга статті 32 Конвенції надає Міжнародному Суду Справедливості
юрисдикцію по вирішенню спорів про тлумачення та застосування конвенції, кілька сторін, в тому
числі й Сполучені Штати, оголосили себе не зобов’язаними цією статтею. Безумовно, ці країни не
бажають, щоби МСС досліджував їхню поведінку щодо дотримання або її відсутності. У результаті
МСС був позбавлений юрисдикції відповідно до теорії обов’язкової юрисдикції. Таким чином,
Сполучені Штати, так само, як численні інші учасники Віденської Конвенції підірвали застосування
Віденської Конвенції через МСС. … А без звернення до МСС та Ради Безпеки Віденська Конвенція
є договором, який не може застосовуватись примусово, і міжнародна співпраця … лишається
ілюзорною».1
Важливість Віденської конвенції полягала не лише в тому, що вона вимагає визнати
відмивання грошей кримінальним злочином, але й в тому, що, «визнаючи також важливе значення
зміцнення і посилення ефективних правових засобів міжнародної співпраці в правовій галузі для
припинення міжнародної злочинної діяльності», усуває ряд перешкод для міжнародного
співробітництва наявних у міжнародному праві, й створює засади для такого рівня співпраці, який
був би відповідним рівню загрози, яку являє відмивання грошей.
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої
злочинності
Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності
від 15 листопада 2000р. 2 відносить легалізацію (відмивання) злочинних доходів до злочинів
міжнародного характеру (ст. 6). Цей злочин загрожує економічній безпеці кількох держав, якщо:
a) він вчинений у більш ніж одній державі;
b) він вчинений в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва
або контролю має місце в іншій державі;
c) він вчинений в одній державі, але за участю організованої злочинної групи, яка здійснює
злочинну діяльність у більш ніж одній державі; або
d) він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій державі (ст. 3
Конвенції).
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності у ст. 7 передбачає заходи
по попередженню легалізації злочинних доходів. З цією метою кожна держава-учасниця конвенції:
a) встановлює всеосяжний внутрішній режим регулювання і нагляду щодо банків і
небанківських фінансових установ, а також, у відповідних випадках, інших органів, що є особливо
уразливими з погляду відмивання коштів, у межах своєї компетенції з метою недопущення і
виявлення усіх форм відмивання коштів, причому такий режим ґрунтується на вимогах щодо
ідентифікації особи клієнта, ведення звітності та надання інформації про підозрілі угоди;
b) без шкоди для статей 18 і 27 цієї Конвенції забезпечує, щоб адміністративні, регулюючі,
правоохоронні й інші органи, які ведуть боротьбу з відмиванням коштів (у тому числі, коли це
відповідає внутрішньому законодавству, і судові органи), були здатні здійснювати співробітництво
й обмін інформацією на національному і міжнародному рівнях на умовах, що встановлюються її
1
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внутрішнім законодавством, і з цією метою розглядає питання про заснування підрозділу з
фінансової оперативної інформації,що буде діяти як національний центр для збору, аналізу і
поширення інформації, що стосується можливих випадків відмивання коштів.
Держави-учасниці розглядають питання про застосування практично можливих заходів щодо
виявлення переміщення коштів і відповідних оборотних інструментів через їхні кордони й щодо
контролю за таким переміщенням за умови дотримання гарантій, спрямованих на забезпечення
належного використання інформації, не створюючи будь-яких перешкод для переміщення законного
капіталу. Такі заходи можуть включати вимогу про те, щоб фізичні особи й комерційні
підприємства повідомляли про транскордонні перекази значних обсягів готівкових коштів і
перекази відповідних оборотних інструментів.
У Конвенції розкривається термін «конфіскація» як остаточне позбавлення майна за
постановою суду або іншого компетентного органу. А «майно» означає будь-які активи, матеріальні
чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи в правах, а також юридичні документи
або акти, які підтверджують право на такі активи чи інтерес до них.
Стаття 12 цієї Конвенції спонукає держав-учасниць уживати заходів щодо конфіскації доходів
від таких злочинів, як участь в організованій злочинній групі, відмивання доходів, отриманих від
злочинів, корупція, перешкоджання здійсненню правосуддя.
При встановлені внутрішнього режиму регулювання і надзору державами-учасницями
передбачається керуватися відповідними ініціативами регіональних, міжрегіональних і
багатосторонніх організацій, спрямованих проти відмивання грошових коштів.
Конвенція ООН проти корупції
Конвенція ООН проти корупції1 (ст.14) містить схожі описи превентивних заходів стосовно
«відмивання», доповнюючи їх більш сучасними механізмами. У відповідності до положень цієї
конвенції держави-учасниці також розглядають питання про встановлення вимоги, щоб фінансові
установи, у тому числі установи з переказу коштів:
a) включали до формулярів для електронного переказу коштів і пов'язаних з ними
повідомлень точну й змістовну інформацію про відправника;
b) зберігали таку інформацію по всьому ланцюгу здійснення платежу; та
c) проводили поглиблену перевірку переказів коштів у випадку відсутності повної інформації
про одержувача.
З метою попередження легалізації злочинних доходів, окрім наведених, можуть бути
використані заходи, передбачені ст. 31 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої
злочинності. Такі заходи повинні зосереджуватися на:
a) зміцненні співробітництва між правоохоронними органами чи органами прокуратури і
відповідними приватними організаціями, у тому числі з різних секторів економіки;
b) сприянні розробці стандартів і процедур, призначених для забезпечення сумлінності в
роботі публічних і відповідних приватних організацій, а також кодексів поведінки для
представників відповідних професій, зокрема адвокатів, нотаріусів, консультантів з питань
оподаткування і бухгалтерів;
c) попередженні зловживань з боку організованих злочинних груп процедурами торгів, що
проводяться публічними органами, субсидіями та ліцензіями,що видаються публічними органами
для здійснення комерційної діяльності;
d)попередженні зловживань з боку організованих злочинних груп юридичними особами; такі
заходи можуть включати:
i) створення публічного реєстру юридичних і фізичних осіб, що беруть участь у заснуванні
юридичних осіб, керуванні ними і їхньому фінансуванні;
ii) створення можливості позбавлення за рішенням суду чи за допомогою інших належних
способів на розумний період часу осіб, засуджених за злочини, що охоплюються цією Конвенцією,
права займати посади керівників юридичних осіб, зареєстрованих у межах їхньої юрисдикції;
iii) створення національного реєстру осіб, позбавлених права займати посади керівників
юридичних осіб; і
1
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iv) обмін інформацією, що міститься в реєстрах, зазначених у підпунктах (d) (i) та (iii) цього
пункту, з компетентними органами інших держав-учасниць.
В якості засобів попередження легалізації злочинних доходів ст. 52 Конвенції ООН проти
корупції передбачає заходи по поверненню активів. Держави можуть вимагати від фінансових
установ, на які поширюється їх юрисдикція, перевіряти особи клієнтів, застосовувати розумні міри
для встановлення особи власників-бенефіціарів коштів, депонованих на рахунках з великим об’ємом
коштів, і проводити більш суворі заходи контролю стосовно рахунків, які намагаються відкрити або
які управляються особами, які наділені або були наділені значними публічними повноваженнями,
членами їх сімей і тісно пов’язаними з ними партнерами або від їх імені будь-яких вищезазначених
осіб. Такі заходи контролю призначені виявляти підозрілі операції для цілей надання інформації про
них компетентним органам, і вони не повинні трактуватись як такі, що ускладнюють або
забороняють фінансовим установам вести справи з будь-яким законним клієнтом.
З цією метою кожна держава-учасниця:
a) надає рекомендації щодо тих категорій фізичних або юридичних осіб, щодо рахунків яких
від фінансових установ, на які поширюється її юрисдикція, очікуватиметься застосування більш
жорстких заходів контролю, щодо видів рахунків й операцій, яким необхідно приділяти особливу
увагу, та щодо відповідних заходів щодо відкриття й обслуговування рахунків, а також ведення
звітності по рахунках, яких необхідно вжити щодо таких рахунків; та
b) відповідних випадках повідомляє фінансовим установам, на які поширюється її
юрисдикція, на запит іншої держави-учасниці або з власної ініціативи, про конкретних фізичних або
юридичних осіб, щодо рахунків яких від таких установ очікуватиметься застосування більш
жорстких заходів контролю, на додаток до тих осіб, яких фінансові установи можуть іншим чином
встановити.
Кожна держава-учасниця здійснює заходи для забезпечення того, щоб її фінансові установи
зберігали на протязі встановленого строку належну звітність про рахунки та операції, в яку повинна
включатися як мінімум інформація, що стосується особи клієнта, а також, наскільки це можливо, власника-бенефіціара.
З метою попередження та виявлення перерахувань доходів від злочинів кожна державаучасниця приймає посередництвом своїх регуляторних та наглядових органів заходи проти
заснування банків, які не мають фізичної присутності і які не афілійовані з якою-небудь
регульованою фінансовою групою. Окрім цього, держави-учасниці можуть розглядати можливість
встановлення по відношенню до своїх фінансових установ вимоги відмовитись вступати у
кореспондентські банківські відносини з такими установами або продовжувати такі відносини, а
також остерігатись встановлення відносин з іноземними фінансовими установами, які дозволяють
використання рахунків в них банками, які не мають фізичної присутності або які не афілійовані з
якою-небудь регульованою фінансовою групою.
Міжнародне співробітництво також може сприяти попередженню легалізації злочинних
доходів, для чого державами у відповідності до ст.. 48 Конвенції ООН проти корупції, ст. 27
Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності приймаються заходи,
спрямовані на виявлення транскордонного переміщення доходів від злочинів.
Держави-учасниці намагаються розвивати глобальне, субрегіональне та двостороннє
співробітництво між судовими та правоохоронними органами, а також органами фінансового
регулювання з метою боротьби з відмиванням грошових коштів.
Вказані конвенції передбачають також заходи з підготовки кадрів для правоохоронних
органів, у тому числі працівників прокуратури, слідчих і співробітників митних органів, які
відповідають за попередження, виявлення та припинення легалізації злочинних доходів. Для цього
розробляються відповідні програми, які стосуються виявлення та спостереження за переміщенням
доходів від злочинів, методів, що використовуються у боротьбі з відмиванням грошових коштів та
іншими фінансовими злочинами.
Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів,
одержаних злочинним шляхом
Подальшій розробці проблеми протидії легалізації злочинних доходів на міжнародному рівні
сприяла ініціатива Ради Європи по підготовці конвенції, направленої безпосередньо на боротьбу із
обігом злочинних доходів. Визначення «відмивання» у Віденській конвенції виявилося настільки
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вдалим, що укладена у м. Страсбурзі 8 листопада 1990 р. Конвенція Ради Європи про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Страсбурзька конвенція)
містить у цілому аналогічне формулювання (п. 1 ст. 6). В той же час, окрім вказаного визначення,
Конвенція містить додаткові положення, направлені на протидію легалізації злочинних доходів.1
Так, у п. 2 ст. 6 вказано, що для цілей виконання або застосування п. 1 даної статті:
- не має значення, чи потрапляє основний злочин під кримінальну юрисдикцію Сторони;
- може бути передбачено, що правопорушення, вказані у цьому пункті, не застосовуються до
осіб, що скоїли основний злочин;
- знання, намір або мотив як елементи правопорушення, передбаченого у цьому пункті,
можуть бути виведені із об’єктивних обставин.
Таким чином, Конвенція вирішує деякі практичні питання, пов'язані з проблемами подвійного
покарання, розслідування злочинів міжнародного характеру і доказування винуватості особи.
Відповідно до п. 3 ст. 6 Конвенції кожна Сторона може вжити заходів, щоб кваліфікувати у
якості правопорушень, згідно її внутрішньому законодавству, усі або деякі дії, вказані у пункті 1
даної статті, у будь-якому із наступних випадків (або у всіх цих випадках), коли правопорушник:
- мав припустити, що майно є доходом, отриманим злочинним шляхом;
- діяв з метою отримання вигоди;
- діяв з метою сприяння продовженню злочинної діяльності.
У Страсбурзькій конвенції вперше дано визначення основного злочину, що означає будь-який
злочин, у результаті якого отримані доходи, які можуть стати об’єктом «відмивання». Як можна
зауважити, коло предикатних злочинів, які є джерелами доходів, значно розширено у порівнянні з
Віденською конвенцією.
Однак ряд положень конвенції має певну невизначеність формулювань. Вони були прийняті в
результаті досягнення консенсусу великої кількості делегатів з відмінними думками і підходами.
Тому до важливих його недоліків відноситься, насамперед, відсутність у ньому визнання правової
відповідальності юридичних осіб за вчинений злочин відмивання "брудних" грошей.
Комплексний підхід до проблеми протидії легалізації злочинних доходів, апробований
Віденською конвенцією ООН, використано Радою Європи у Кримінальній конвенція про боротьбу з
корупцією (підписана у м. Страсбург 27 січня 1999 р.), Конвенції ООН проти транснаціональної
організованої злочинності (прийнята у м. Нью-Йорк 15 листопада 2000 р. Резолюцією 55/25 на 62му пленарному засіданні 55-ої сесії Генеральної Асамблеї ООН) і Конвенції ООН проти корупції
(прийнята у м. Нью-Йорк 31 жовтня 2003 р. Резолюцією 58/4 на 51-му пленарному засіданні 58-ої
сесії Генеральної Асамблеї ООН).
Зберігаючи визначення легалізації злочинних доходів, дане Віденською конвенцією, цільові
конвенції Ради Європи та ООН визначають основні злочини відповідно як кримінальні акти,
пов’язані з корупцією або транснаціональною організованою злочинністю. У конвенціях ООН
міститься важливе положення про те, що основні правопорушення включають злочини, здійснені як
у межах, так і за межами юрисдикції відповідної держави-учасниці. Проте злочини, вчинені за
межами юрисдикції будь-якої держави-учасниці, являють собою основні правопорушення тільки за
умови, що відповідне діяння є кримінально караним відповідно до внутрішнього законодавства
держави, в якій воно вчинене,і було б кримінально караним відповідно до внутрішнього
законодавства держави-учасниці, в якій здійснюється або застосовується ця стаття, якби воно було
вчинене в ній (ст. 6 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, ст. 23
Конвенції ООН проти корупції).
Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму
Серед важливих міжнародних ініціатив, направлених на удосконалення засобів і процедур
протидії легалізації злочинних доходів, необхідно відзначити прийняту 16 травня 2005 р. у Варшаві
Конвенцію Ради Європи про відмивання, виявлення, пошук, арешт та конфіскацію доходів,

1

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ухвалена 8
листопада
1990
року)
РЄ.
Офіційний
сайт
Верховної
Ради
України.
<http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_029> (2016, березень, 18)
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одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Варшавська конвенція).1 Фактично
ця конвенція є розширеним варіантом Страсбурзької конвенції Ради Європи, доповненим
превентивними заходами. Конвенція містить визначення підрозділу фінансової розвідки, передбачає
заходи по арешту, виїмці та конфіскації доходів, отриманих злочинним шляхом.
На додаток до спеціальних повноважень і прийомів розслідування ст.. 7 Варшавської
конвенції зобов’язує кожну сторону прийняти законодавчі та інші необхідні заходи для того, щоб:
a) визначати, чи є фізична або юридична особа власником або бенефіціаром одного чи більше
рахунків будь-якого виду будь-якому банку, розташованому на її території, і, якщо це так,
отримувати всі подробиці стосовно визначених рахунків;
b) отримувати дані зазначених банківських рахунків і банківських операцій, які здійснювалися
протягом зазначеного періоду через один чи більше зазначених рахунків, у тому числі дані про
рахунки відправника та отримувача;
c) протягом визначеного періоду відстежувати банківські операції, які здійснюються через
один чи більше зазначених рахунків; та
d) забезпечувати неповідомлення банками відповідному клієнту банку або іншим третім
особам про запитування або отримання інформації відповідно до підпунктів «a», «b» чи «c», або про
те, що зараз проводиться розслідування.
У п. 5 ст. 9 Конвенції вирішується спірне питання про необхідність вироку по предикативному
злочину для кримінального переслідування особи за легалізацію злочинних доходів. Згідно
Конвенції кожна сторона повинна забезпечити, щоб попереднє або одночасне засудження за
основний злочин не було передумовою для засудження за відмивання грошових коштів. Пункт 6
даної статті передбачає, що кожна сторона забезпечує можливість засудження за відмивання грошей
відповідно до цієї статті, коли доведено, що майно, про яке йдеться в підпунктах «a» чи «b» пункту
1 цієї статті, походило з предикатного злочину, без необхідності точного встановлення якого саме,
тобто прокурору у процесі не потрібно доказувати знову усі обставини предикатного злочину.
Стаття 13 Варшавської конвенції містить положення, які передбачають необхідність
встановлення вимог щодо ідентифікації підприємцями клієнтів, повідомлення про підозрілі угоди,
зберігання документів, організації внутрішнього контролю.
Директиви Європейського Союзу про боротьбу з відмиванням коштів
Джерелом європейського законодавства про протидію легалізації злочинних доходів є також
директиви про боротьбу з відмиванням коштів. У 2005 році Євросоюз прийняв Третю Директиву
про боротьбу з відмиванням коштів 2005/60/ЄС,2 яка замінила собою Директиву ЄЕС щодо
запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей 91/308/ЄЕС 1991 р.3, що
діяла з урахуванням змін та доповнень, внесених у 2001 р.
У Директиві 1991 р. дано визначення відмивання грошей, передбачався обов’язок
ідентифікації клієнтів, зберігання документів, інформування влади про факти відмивання грошей,
створення процедур внутрішнього контролю. Слід зауважити, що сфера застосування Директиви
1991 р. обмежувалась фінансовими та кредитними установами, хоча це поняття у ній трактувалося
максимально широко. У Другій Директиві про боротьбу з відмиванням грошей коло установ було
значно розширено, включивши в себе цілий ряд видів діяльності не фінансового характеру.
Директива також зобов’язувала держави-члени боротися з відмиванням доходів від будь-яких
серйозних злочинів (включаючи шахрайство та шкоду бюджету ЄС), у той час як у Директиві 1991р.
мова йшла тільки про злочини від незаконного обігу наркотиків.
В 2005 році у Варшаві була укладена Конвенція Ради Європи про відмивання, виявлення,
вилучення, конфіскацію доходів від злочинної діяльності і фінансування тероризму (CETS N 198).
1

Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про
фінансування тероризму (16 травня 2005 року) РЄ. Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_948> (2016, березень, 18)
2
Директива про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування
тероризму (прийнята 26 жовтня 2005 року) ЄП РЄ 2005/60/ЄС. Офіційний сайт Верховної Ради України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_774> (2016, березень, 18)
3
Директива про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (прийнята 19 червня
1991
року)
91/308/ЄЕС.
Офіційний
сайт
Верховної
Ради
України.
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_148> (2016, березень, 18)
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Вслід за нею 7 червня 2005 року була прийнята Третя Директива про боротьбу з відмиванням
грошей базується на існуючому законодавстві ЄС та 40 Рекомендаціях ФАТФ. Окрім компаній та
установ фінансового сектору, дія третьої Директиви поширюється також на юристів, нотаріусів,
бухгалтерів, агентів по торгівлі нерухомістю, казино, трастові компанії та осіб, які займаються
наданням послуг підприємствам, постачальників товарів у частині угод, платежі по яким
здійснюються готівкою у сумі, що перевищує 15 тис. євро. Дані особи зобов’язані ідентифікувати
клієнтів, вигодонабувачів, повідомляти про підозрілі угоди у фінансові розвідки, навчати персонал.
16 грудня 2014 р. Європарламент і Європейська рада погодили Четверту Директиву проти
відмивання коштів (4th Anti-Money Laundering Directive, AMLD4), а 20 травня 2015 р. депутати
Європарламенту на засіданні у Страсбурзі проголосували за нові правила. Серед основних
нововведень: створення глобального реєстру кінцевих бенефіціарів активів і зорієнтована на ризики
перевірка всіх операцій (відкриття рахунків, транзакцій).
Починаючи з 2017 року всі 28 країн ЄС створять централізовані реєстри, у яких буде
зберігатися детальна інформація про кінцевих власників компаній, трастів і інших структур,
зареєстрованих у європейських юрисдикціях. Інформація про кінцевих бенефіціарів буде доступна
компетентним органам, службам фінансової інформації, банкам та іншим організаціям. Журналісти,
які проводять розслідування, зможуть запросити частковий доступ до інформації, якщо докажуть
«правомірний інтерес». У реєстрі будуть вказані імена, дати народження, національність і місце
постійного мешкання бенефіціарів. Проти публічного реєстру виступили Німеччина, Іспанія і
Польща, тоді як Великобританія, Данія, Нідерланди та Франція планують зробити свої реєстри
повністю відкритими для громадськості.
Серед інших нововведень слід відзначити наступні новації. Встановлення обов’язку країнчленів ЄС виявляти ризики легалізації доходів, аналізувати і мінімізувати ці ризики. Додатково на
наднаціональному рівні можуть бути застосовані заходи по оцінці ризику, результати яких повинні
бути передані іншим державам і особам, зобов’язаним здійснювати ПВД/ФТ. Це стало вихідним
пунктом для ризик-орієнтованого підходу і дає можливість використання досвіду, зібраного на рівні
країн ЄС, для визначення загальноєвропейських заходів з ПВД/ФТ. Особи, які відповідно до
Директиви зобов’язані приймати заходи по ПВД/ФТ, повинні виявляти ризики легалізації у своїй
діяльності, аналізувати та мінімізувати їх, а також документувати і актуалізувати оцінку ризиків. Це
основна складова ризик-орієнтованого підходу, яка дозволяє відповідним органам у країнах ЄС
(наприклад, наглядовим органам) перевіряти піднадзірні їм особи і компанії.
Третя Директива передбачала список країн, законодавство яких співставне із законодавством
ЄС по ПВД/ФТ. Він застосовується для прийняття заходів з належної обачності у відносинах з
клієнтами. Відповідно до Четвертої Директиви такий список розроблятись більше не буде, так як у
зв’язку з ризик-орієнтовним підходом необхідність у ньому відпадає. У директиві міститься
висновок Ради ЄС про угоду по спільній роботі між центральними органами країн ЄС,
відповідальними за збір підозрілих повідомлень. Тим самим спільна робота країн-учасниць у цьому
напрямку буде посилена і розширена. Наглядові органи ЄС: EBA (European Banking Authority),
EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority), ESMA (European Securities and
Markets Authority) повинні оцінити можливі ризики по відмиванню доходів в ЄС і дати їм оцінку.
Також ці установи повинні запропонувати стандарти регулювання у визначених аспектах діяльності.
Країни ЄС мають привести національне законодавство у відповідність до цієї норми на протязі двох
років.
40+9 Рекомендацій міжурядової Групи розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (ФАТФ)
В якості одного з напрямів міжнародного співробітництва у сфері боротьби з легалізацією
(відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, вищевказані міжнародні угоди називають
уніфікацію національного законодавства. У відповідності до Резолюції Ради Безпеки ООН №1617
(2005) Рекомендації ФАТФ1 є обов’язковими міжнародними стандартами для виконання державамичленами ООН. Так, згідно пункту 7 Резолюції Рада Безпеки настійливо закликає усі держави-члени
1

Міжнародні стандарти з протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму і розповсюдженню
зброї масового знищення. (затверджені 16 лютого 2012 року) FATF. Офіційний сайт Державної служби
фінансового моніторингу України. <http://www.sdfm.gov.ua/content/file/site_docs/2012/22.03.2012/1.pdf> (2016,
березня, 19)
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дотримуватися всеохоплюючих міжнародних стандартів, втілених у Рекомендаціях ФАТФ.
Рекомендації ФАТФ не замінюють відповідні положення інших міжнародних актів, а за
необхідності, доповнюючи їх, зводять у єдину систему організаційних принципів і правових норм,
виконуючи при цьому важливу роль у процесі кодифікації норм і правил у сфері ПВД/ФТ.
Основні міжнародні стандарти протидії легалізації злочинних доходів містяться в 40 і 9
Рекомендаціях міжурядової Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей
(ФАТФ). Створена у 1989 р. за ініціативи країн «великої сімки» як міжурядова організація, яка
займається розробкою світових стандартів у сфері ПВД/ФТ, ФАТФ підготувала першу редакцію 40
рекомендацій у 1990 р., опублікувавши їх в якості міжнародної програми боротьби з використанням
фінансової системи особами, які відмивають «брудні» гроші. У подальшому ФАТФ чотири рази
переглядала 40 рекомендацій (1996, 2001, 2003, 2012 рр.).
40 Рекомендацій включають в себе положення, які стосуються криміналізації легалізації
злочинних доходів, попередніх заходів і конфіскації легалізованої власності (Рекомендації 1-3).
Імплементуючи положення конвенцій, спрямованих на протидію легалізації злочинних
доходів, і виконуючи рекомендації ФАТФ, держави по-різному підійшли до питання криміналізації
«відмивання». В ряді держав легалізація злочинних доходів визначається широко - як діяльність по
приховуванню незаконного походження майна (ст. 305-біс КК Швейцарії); в інших державах
описуються конкретні способи вчинення злочинів (КК КНР). Як кримінально карними
розглядаються не тільки умисні дії, але й злочинна халатність при виконанні вимог закону про
фіксацію та повідомлення відомостей про підозрілі угоди. З метою запобігти подвійного покарання
деякі держави відмовились від криміналізації «самовідмивання» (ст. 261 КК ФРН).
В якості предикатних злочинів у ряді держав передбачені окремі види кримінально-карних
діянь: незаконний обіг наркотиків (Азербайджан), в інших державах кількість основних злочинів
максимально велика (наприклад, у США список таких злочинів за декілька десятиріч виріс до 164
пунктів); у Киргизькій Республіці передбачена кримінальна відповідальність за відмивання грошей,
отриманих у результаті вчинення не тільки злочину, але і адміністративного правопорушення.
Предмет злочину по-різному описується у кримінальному законодавстві держав: як гроші або більш
широко – як майно або власність.
У ряді держав у якості суб’єктів легалізації злочинних доходів разом з фізичними особами
стали розглядатися і юридичні особи, причому застосовувані до них заходи фінансової
відповідальності можуть бути більш суворими у порівнянні з відповідальністю фізичних осіб. Так, у
Канаді максимальний штраф за «відмивання» для фізичних осіб складає 2 млн. доларів, юридичні
особи можуть бути оштрафовані на значно більшу суму.
Як показує міжнародна практика, до кримінальної відповідальності за «відмивання»
притягуються в основному професійні посередники, в результаті число осіб, засуджених за цією
категорією злочинів, незначне. Пояснюється це труднощами доказування наявності в особи умислу
саме на «відмивання».
Для подолання подібної негативної практики багато держав у відповідності до конвенцій ООН
разом з легалізацією злочинних доходів криміналізували незаконне володіння засобами, нажитими
злочинним шляхом (Канада), а також скупку краденого (Ірландія). Дані норми кримінального
закону дозволяють більш ефективно боротися з побутовим обігом злочинних доходів.
Законодавство різних держав передбачає арешт і конфіскацію доходів і власності осіб та
організацій, які беруть участь у легалізації злочинних доходів. Більше того, обвинувачення у
«відмиванні», як правило, полегшує і прискорює процес арешту майна, призупинення угод,
конфіскації злочинних доходів і майна. Саме закони про боротьбу з відмиванням грошей у США
ввели конфіскацію не тільки у кримінальному, але і у цивільному процесі.
Положення про прискорення та спрощення процедур арешту майна і конфіскації злочинних
доходів спеціально включені у законодавство багатьох держав по боротьбі з відмиванням грошей.
Це пов’язано з тим, що своєчасний арешт і конфіскація дозволяють зупинити злочинну діяльність по
відмиванню злочинних доходів, підвищують шанси жертв на повернення їх майна та грошей. При
чому законодавство окремих держав передбачає можливість заміщення майна у випадку, якщо
початкові грошові кошти або майно у процесі злочинної діяльності змінили свою форму.
Свій крок у цьому напрямку зробила і Україна, прийнявши у лютому 2016 року закон «Про
внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань накладення
арешту на майно з метою усунення корупційних ризиків при його застосуванні» та «Про внесення
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змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної
конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні». Обидва вказані закони
уточнюють поняття «арешт майна», «конфіскація майна» та «спеціальна конфіскація майна» у
законодавстві України, а також уточнюють процедуру застосування таких процедур.
Тим не менше деякі держави вводять обмеження на арешт і конфіскацію майна. Так, у
Республіці Молдова не допускається накладання арешту на майно юридичної особи, за
виключенням випадків, коли подібне майно може бути виділено. Більшість юрисдикцій у
відповідності до міжнародних стандартів передбачають арешт і конфіскацію тільки тих грошових
засобів і майна, які отримані злочинним шляхом, і доходів від їх використання. Подібна позиція
пов’язана з необхідністю забезпечення прав добросовісних власників.
Слід зазначити, що в цілому ряді держав успішна реалізація норм закону про арешт злочинних
доходів створила проблеми, пов’язані із збереженням арештованих і конфіскованих активів.
Правоохоронні органи не можуть дозволити собі витрачати значні кошти на зберігання майна на
складах, управління конфіскованим бізнесом на протязі декількох років, поки проводиться слідство
і суд. При арешті худоби виникають проблеми із забезпеченням її життєдіяльності. Не варто
забувати і про ризик втрати або крадіжки речових доказів.
Для вирішення вказаних проблем державами приймаються нормативні акти, які
регламентують поводження з арештованими, замороженими та конфіскованими злочинними
доходами. Так, у Канаді прийнято закон про управління арештованими активами, відповідно до
якого у Міністерстві суспільних робіт і державних послуг створено відділ, який здійснює дану
функцію. Міністерство наймає спеціального менеджера для управління арештованим майном. Після
рішення суду про конфіскацію даного майна управляючий повинен його продати, а отримані кошти
внести на рахунок казначейства Канади. Якщо поліція провінції брала участь у розслідуванні, то
частина суми перераховується уряду даної провінції. У протилежному випадку усі грошові кошти
поступають до бюджету Канади або передаються за міжнародною угодою іншій державі.
У Рекомендаціях 4-12 ФАТФ розглядаються заходи, які застосовуються фінансовими
організаціями з метою протидії «відмиванню». Фінансові установи повинні ідентифікувати клієнтів,
не відкривати анонімні рахунки, обережно підходити до встановлення кореспондентських відносин,
зберігати документи по операціях не менше 5 років.
Одним із основних міжнародних стандартів, закріплених у рекомендаціях ФАТФ, є принцип
«знай свого клієнта», що означає жорсткі правила ідентифікації клієнтів. Зазвичай вимога
ідентифікації поширюється не тільки на фізичних і юридичних осіб, здійснюючих великі і підозрілі
операції, але і на певне коло операцій, які визначаються сумою та характером. Закони багатьох
держав у зв’язку з вимогою обов’язкової ідентифікації забороняють відкривати анонімні рахунки
або рахунки на пред’явника. В окремих випадках законодавство спеціально обумовлює, у яких
випадках не потребується проведення ідентифікації. Зокрема, законодавство Швейцарії передбачає
таку можливість для пенсійних фондів, які мають державне страхування.
Особливу проблему становить ідентифікація осіб, за дорученням яких діє яка-небудь особа
або фірма, або бенефіціарів по угодах або операціях. У Рекомендаціях ФАТФ наполягає, щоб у
таких випадках здійснювалась ідентифікація усіх осіб, які перебувають за спиною клієнтів. У тих
випадках, коли факт наявності доручення або бенефіціара вважається встановленим, від осіб,
здійснюючих операції, вимагається надати відомості про їх клієнтів або бенефіціарів. У тих
випадках, коли це питання знаходиться під сумнівом, від фінансової установи або іншої фірми, яка
підпадає під вимоги законодавства про збір і передачу інформації в рамках боротьби з відмиванням
грошей, вимагається застосувати усі зусилля для проведення розслідування про істинного клієнта
або бенефіціара.
Рекомендації 13-16 містять вимоги повідомлення про підозрілі операції, по розробці програм
протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму. Рекомендації 17-20 передбачають заходи по
протидії створенню банків-оболонок, контролю за обігом готівки.
Система збору і надання регулюючим органам інформації про підозрілі угоди складалась на
протязі останніх десятиліть. Це – центральна ланка, яка забезпечує ефективність різних способів
боротьби з легалізацією злочинних доходів.
Первісно така система у багатьох країнах була вкрай слабкою, а вимога щодо збору та надання
інформації була не обов’язковою. Організації надавали інформацію не систематично і на
добровільній основі. На сьогодні така система стала обов’язковою у питаннях, які стосуються
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фінансових установ та контролюючих їх органів, а у багатьох країнах – і для інших організацій. У
США ця система отримала назву системи обов’язкової звітності.
На початку вимоги про збір та передачу інформації компетентним органам адресувалась в
основному до чисто фінансових установ, які контрольовані державними наглядовими органами. У
подальшому подібні вимоги стали висуватися до більш широкого кола установ і осіб. Це було
зумовлено тим, що з фінансами нерідко працюють організації та особи, які не підпадають у повному
обсязі під принципи створених систем державного нагляду (наприклад, термінали або обмінні
пункти). Крім того, у процес легалізації злочинних доходів втягуються не тільки особи та
організації, які працюють з фінансами, але й забезпечуючі деякі аспекти корпоративної діяльності –
заснування та реєстрація компаній, надання юридичних або аудиторських послуг.
Жорсткі правила дотримання банківської таємниці є однією із основних перепон ефективного
функціонування системи збору і передачі інформації про підозрілі угоди. У відповідності до
рекомендацій ФАТФ законодавство різних держав по боротьбі з відмиванням грошей знімає з
організацій, які здійснюють ідентифікацію і надають компетентним органам відомості про підозрілі
угоди, вимогу професійної таємничості (навіть якщо підозра виявилася хибною). Одночасно
законодавство зобов’язує організації, які надають інформацію, суворо зберігати таємницю стосовно
направлення інформації у компетентні органи. У той же час за розголошення подібних відомостей
співробітниками органів нагляду зазвичай передбачається суворе покарання, оскільки злочинці
можуть скористатися такою інформацією у своїх цілях. Тим не менше у ряді держав режим
банківської таємниці залишається досить суворим. Так, у Республіці Македонія банківська таємниця
стосовно фізичної особи передається не фінансовій розвідці, слідчому чи прокурору, а тільки суду.
Рекомендації 21, 22 містять вимоги про особливу увагу до фінансових установ держав, які не
виконують рекомендації ФАТФ. До сьогоднішнього дня існують держави, які не приймають
достатні законодавчі та організаційні заходи по протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму.
Рекомендації 23-25 описують заходи державного регулювання та нагляду за діяльністю
фінансових установ. Рекомендації 26-34 присвячені інституційним заходам по боротьбі з
легалізацією злочинних доходів і фінансуванням тероризму – створення органу фінансової розвідки,
наділення його відповідними повноваженнями. Важливе значення має чітке законодавче визначення
організацій, які виконують роль фінансових розвідок, їх функцій і повноважень. Закони держав у
відповідності до рекомендацій ФАТФ встановлюють цілі, у яких може використовуватися передана
компетентними органами інформація, наприклад, її використання для розслідування «відмивання»,
передача компетентним органам іноземних держав.
Рекомендації 25-40 розглядають форми міжнародного співробітництва у цілях протидії
легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму. 9 спеціальних Рекомендацій передбачають
заходи по боротьбі з фінансуванням тероризму.
У відповідності до рекомендацій ФАТФ держави повинні забезпечити своє включення у
систему міжнародної кооперації, направленої проти легалізації злочинних доходів.
На сьогодні законодавство ряду держав перешкоджає здійсненню міжнародного
співробітництва у боротьбі з легалізацією злочинних доходів. Зокрема, закони Австрії, Данії,
Німеччини, Люксембурга, Ірландії, Фінляндії не дозволяють фінансовим розвідкам цих держав
здійснювати обмін інформацією з аналогічними закладами в інших європейських державах. З метою
розвитку міжнародного співробітництва держави укладають між собою двосторонні угоди про
взаємне співробітництво у боротьбі з відмиванням злочинних доходів. У ряді держав прийняті
спеціальні закони з питань міжнародного співробітництва у сфері боротьби з цим негативним
явищем.
Враховуючи різноманітність національних правових систем протидії легалізації злочинних
доходів, експерти ФАТФ виробили 25 основних критеріїв, за якими вони проводять їх періодичну
оцінку відповідності національних систем ПВД/ФТ цим стандартам. 19 лютого 2016 року в Парижі в
рамках свого поточного огляду щодо відповідності стандартам ПВД/ФТ, ФАТФ були визначені 11
юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки в сфері ПВК/ФТ, і для яких розроблено план дій.
ФАТФ є глобальною організацією, але масштаби поширення легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом, необхідність попередження ухилення від відповідальності шляхом переносу
злочинної діяльності з однієї держави в іншу спонукали створення системи протидії легалізації
злочинних доходів на регіональному рівні. На сьогоднішній день існує 9 регіональних груп по типу
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ФАТФ: Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії легалізації злочинних доходів і
фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Євразійська група з протидії легалізації злочинних доходів
і фінансуванню тероризму (EAG), Азіатсько-Тихоокеанська група боротьби з відмиванням грошей
(APG), Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей держав Близького Сходу
та Північної Африки (MENAFATF), Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей держав Південної Америки (GAFISUD), Міжурядова група по боротьбі з відмиванням
грошей в Західній Африці (GIABA), Група по боротьбі з відмиванням грошей держав Східної та
Південної Африки (ESAAMLG), Карибська група розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (CFATF). Схожі функції має Офшорна група банківського нагляду. В рамках
цих організацій створюється власна регулятивна нормативно-правова база, яка в обов’язковому
порядку враховує діючі міжнародні глобальні стандарти.
Проведена в Україні адаптація національного законодавства в даній сфері до вищенаведених
міжнародних стандартів свідчить про серйозність намірів держави в боротьбі з відмиванням грошей,
здобутих злочинним шляхом. Так, у 1988 р. Україна підписала та ратифікувала Конвенцію ООН про
боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин (Віденська конвенція),
яка набула чинності для України 27 листопада 1991 р., а в 1990 р. - Конвенцію про відмивання,
пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (Страсбурзька конвенція), яка
набула чинності для України 1 травня 1998 р. Спираючись на ратифіковану Віденську конвенцію,
Україна ухвалила Закон «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними». Впровадження в 2014 році оновлених
вимог Рекомендацій ФАТФ (2012р.) у новий Закон України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» значно посилює боротьбу з цими
негативними явищами і поліпшує державне регулювання у цій сфері. Український закон прямо
визначив перелік міжнародних, міжурядових організацій, діяльність яких спрямована на
забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення з якими спеціально уповноважений орган та інші
суб’єкти державного фінансового моніторингу у межах своїх повноважень забезпечують
співробітництво. До таких організацій закон відносить Групу з розробки фінансових заходів
боротьби з відмиванням грошей (FATF), Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL), Європейський Союз, Світовий банк,
Міжнародний валютний фонд, Егмонтську групу підрозділів фінансових розвідок, Організацію
Об’єднаних Націй.1 Все це разом дозволяє і зобов’язує Україну серйозно поглиблювати співпрацю з
означених питань з цими міжнародними організаціями.
Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
Боротьба з відмиванням злочинних доходів стала сьогодні важливою міжнародною проблемою з
наддержавним характером і одним з ключових елементів протидії цьому явищу є необхідність
організації ефективного міжнародного співробітництва. Національне законодавство у багатьох
частинах світу, а також міжнародні нормативні акти, як правило, починали з криміналізації
відмивання доходів від незаконного обігу наркотиків з подальшим розширенням сфери охоплення
до найтяжчих злочинів. Це відображає глобальну еволюцію мислення та логіку політики боротьби з
відмиванням грошей.
На міжнародному рівні провідними нормативнотвірними органами з проблеми ПВД/ФТ
виступають ООН, Європейський Союз, Базельський комітет з банківського нагляду, Спеціальна
група з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФATФ) та Група
підрозділів фінансових розвідок «Еґмонт». В сучасних умовах національні системи протидії
відмиванню злочинних доходів і надалі будуть розвивати свою діяльність під посиленим впливом
саме цих наднаціональних регуляторів, і в цьому контексті важливо мати систематизоване уявлення
про складові наднаціонального регулювання ПВД/ФТ, і в першу чергу, про його правове
1

Закон про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 2016. (Верховна Рада
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1702-18> (2016,
березень, 19)
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забезпечення протидії легалізації злочинних доходів. Наведені у дослідженні правові інструменти
регулювання протидії відмиванню злочинних доходів охоплюють майже всі види міжнародної
співпраці у кримінальному праві, хоча ними ця співпраця не обмежується. Однак з огляду на те, що
кожен з них має різне коло учасників і різний комплекс застережень учасників, їхня ефективність
місцями суттєво обмежена. Та незважаючи на це, згадані інструменти становлять базову складову
всієї глобальної системи ПВД/ФТ і є основоположними документами для світового співтовариства у
побудові власних національних антилегалізаційних систем.
Профілактичні методи боротьби з відмиванням злочинних доходів не можуть сьогодні
запобігти всім видам та схемам такого відмивання. Тому спроба контролювати фінансові операції і
конфіскація злочинних доходів є наступною очевидною ключовою стратегією міжнародних
антилегалізаційних інституцій в програмі стримування організованої злочинності, яка безперечно
знайде свою реалізацію у нових правових нормах і стандартах. Це вимагає великої глобальної
інфраструктури сумісного законодавства та взаємної правової допомоги як для фінансових
розслідувань, так і для припинення злочинних доходів та конфіскації. На національному рівні серед
держав світу, по суті, сьогодні сформувалися два види підходів до регулювання відмивання грошей,
які можуть бути об'єднані або залишатися розділеними – американський та європейський. Однак
обидва підходи включають процес призначення ключових суб’єктів приватного сектора
відповідальними за реалізацію цілей державної політики і розвитку взаємопроникаючої приватнопублічної «ковдри безпеки».
Триваючі реформи в системах регулювання у сфері ПВД/ФТ на національних та
наднаціональних рівнях свідчать про посилення міжнародної глобальної координації, але в той же
час очевидними стають явні конфлікти інтересів, що виникають час-від-часу між різними
юрисдикціями, тому ці процеси повинні пильно відстежуватись для формування адекватних
правових і інституційних реакцій в українській національній системі ПВД/ФТ, що знаходиться
сьогодні на етапі свого нового якісного розвитку. На нашу думку, Україні у сфері протидії
легалізації злочинних доходів і надалі необхідно продовжувати нинішній курс розвитку, який в
основному враховує та адаптує нормативно-правові вимоги та рекомендації спеціалізованих
міжнародних інституцій і створює умови для подальшого ефективного функціонування
національної системи ПВД/ФТ.
Транснаціональний характер, що властивий сучасним схемам легалізації, обумовлює
необхідність глибшої інтеграції України в глобальну, загальносвітову систему боротьби з
відмиванням грошей. А це, в свою чергу, вимагає подальшого вивчення досвіду міжнародного
співробітництва для створення в Україні кращих правових та інституційних механізмів взаємодії
вітчизняних суб'єктів фінансового моніторингу з аналогічними міжнародними організаціями.
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