
РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ 
ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ У 
СФЕРІ ЛІСОВОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

WWF, INTERPOL та ClientEarth 
працюють в партнерстві 
над проектом, підтриманим 
DG Home, і спрямованим на 
боротьбу з лісовою злочинністю. 
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WWF є незалежною природоохоронною 
організацією, з більше ніж 30 мільйонами 
прихильників і глобальною мережею, що діє 
в близько 100 країнах. Місія WWF полягає в 
тому, щоб зупинити деградацію природних 
екосистем планети та побудувати майбутнє, у 
якому людина житиме в гармонії з природою, 
шляхом збереження світового біорізноманіття, 
забезпечення сталого використання 
відновлюваних природних ресурсів, зменшення 
забруднення та марнотратного споживання. 

Офіс Європейської Політики сприяє досягненню 
глобальної місії WWF, координуючи мережу 
WWF для зміни політики ЄС, що впливає на 
європейське та світове довкілля. 

Дизайн: Imre Sebestyen/Unit Graphics

Фотографія на обкладинці: WWF/James Morgan

Опубліковано WWF - World Wide Fund for Nature 
(раніше відомий як World Wildlife Fund) в травні 
2021, Брюссель, Бельгія.  Копіювання всього 
матеріалу або його частин має згадувати назву 
і посилатися на вищезазначеного видавця, як 
власника авторських прав. 

Текст 2021 WWF. Всі права захищені.

Проектний номер „821579-Forest Crime-ISFP-
2017-AG-ENV“

Зміст даної публікації відображає лише погляди 
WWF і є його винятковою відповідальністю. 
Європейська Комісія не несе жодної 
відповідальності за використання інформації що 
даний матеріал містить. 

Цей проект було 
профінансовано за підтримки 
European Union`s Internal 
Security Fund - Police
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I. ВСТУП
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Струмок у каньйоні Гімбавул, Румунія

Незаконні рубки та знеліснення для розширення 
площ сільськогосподарських земель стали, мабуть, 
найбільшою загрозою для життя на планеті, а 
лісові злочини можуть спричиняти суттєвий 
дисбаланс державних та міжурядових ресурсів, 
витрачених на боротьбу з ними, порівняно із 
отриманим злочинним прибутком.

На політичному рівні незаконні рубки та 
негативний вплив лісової злочинності на зміну 
клімату та зникнення видів все ще недостатньо 
усвідомлюються або недооцінюються.
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Лісова злочинність стає дедалі більшою 
проблемою і має зв’язки з організованою 
злочинністю та корупцією. У фінансовому розрізі 
екологічна злочинність є третьою за величиною 
сферою злочинів у світі після фальсифікації товарів 
та наркобізнесу і у 2018 році становила 110-281 млрд. 
дол. США. Лісова злочинність, безперечно, має 
найбільшу частку в екологічній злочинності — 
51-152 млрд. дол. США�. На незаконні рубки припадає 
10-30% загальної вирубки лісів у всьому світі, а за деякими 
оцінками навіть 20-50%1, якщо враховувати відмивання 
незаконної деревини. Будучи тісно пов’язаними із 
найгіршими випадками корупції та організованої 
злочинності, лісова злочинність та незаконні вирубки 
також позбавляють державу податків та інших 
надходжень та підривають верховенство права, 
принципи демократичного урядування та 
дотримання прав людини2. 

Лісова злочинність має значний негативний вплив на 
доходи держави та економічну стабільність.

У деяких випадках вона також пов’язана із 
насильницькими конфліктами, оскільки прибутки від 
незаконної експлуатації лісів та інших природних ресурсів 
використовуються для фінансування та продовження 
воєн3, тоді як терористи та збройні групи використовують 
незаконну вирубку як джерело доходу4.

Через підвищену рентабельність деревини та її побічних 
продуктів, злочини, пов’язані з лісами планети, стали 
більш помітними. В останні роки залучення організованої 
злочинності до лісового сектору зростає. Характер 
незаконних рубок стає все більш організованим, 
витонченим і транснаціональним.

Тому наразі значна частка лісових злочинів та 
незаконних рубок здійснюється організованими 
злочинними мережами. Вони використовують 
міжнародну мережу квазілегітимних підприємств та 
корпоративних структур, щоб приховувати свою незаконну 
діяльність, яка включає креативні підходи до ведення 
бухгалтерського обліку задля відмивання злочинних 
доходів та змову з вищими урядовцями. Організована 
лісова злочинність продовжує розвиватися та 
розробляти нові методи ведення злочинних 
операцій у лісовому господарстві та відмивання 
нелегальної деревини.

1	 Nellemann,	C.;	Henriksen,	R.,	Pravettoni,	R.,	Stewart,	D.,	Kotsovou,	M.,	Schlingemann,	Shaw,	M.	and	Reitano,	T.	(Eds).	2018.	World	atlas	of	il-licit	flows.	A	
RHIPTO-INTERPOL-GI	Assessment.	RHIPTO	-Norwegian	Center	for	Global	Analyses,	INTERPOL	and	the	Global	Initiative	Against	Transnational	Organized	
crime. www.rhipto.or. www.interpol.int 

2	 Nellemann,	C.	(Editor	in	Chief);	Henriksen,	R.,	Kreilhuber,	A.,	Stewart,	D.,	Kotsovou,	M.,	Raxter,	P.,	Mrema,	E.,	and	Barrat,	S.	(Eds).	2016.	The	Rise	of	
Environmental	Crime	–	A	Growing	Threat	To	Natural	Resources	Peace,	Development	And	Security.	A	UNEP	INTERPOL	Rapid	Response	Assessment.	
United	Nations	Environment	Programme	and	RHIPTO	Rapid	Response–Norwegian	Center	for	Global	Analyses,	www.rhipto.org	-	accessible	here

3	 European	Union.	2006.	Combatting	illegal	logging	and	related	trade	in	developing	countries.	Available	from:	europa.eu/legislation_summaries/other/
r12528_ en.htm

4 European Commission (EC). 2003. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Forest Law Enforcement, 
Governance	and	Trade	(FLEGT):	proposal	for	an	EU	action	plan	[COM(2003)251]

5	 Interpol;	World	Atlas	of	Illicit	Flows.	2020
6	 Nellemann,	C.	et	al.	2020.	The	wicked	problem	of	forest	policy

Вирішення проблем лісової злочинності тісно пов’язане 
із підвищенням економічної життєздатності, політичної 
стабільності та рівня здоров’я населення і національної 
безпеки.

Незаконні рубки та вирубка лісів з метою 
розширення площ сільськогосподарських земель 
стали, мабуть, найбільшою загрозою для життя 
на планеті, а лісові злочини можуть спричиняти 
суттєвий дисбаланс державних та міжурядових 
ресурсів, витрачених на боротьбу з ними, 
порівняно із отриманим злочинним прибутком5.

На політичному рівні незаконні рубки та негативний 
вплив лісової злочинності на зміну клімату та 
зникнення видів все ще недостатньо усвідомлюються 
або недооцінюються.

У 2013 році ЄС прийняв нове законодавство 
– Регламент ЄС щодо деревини (EUTR), що 
стосується продукції, отриманої в результаті 
незаконних рубок на ринку ЄС. Однак лазівки в 
EUTR та його правозастосуванні, а також прогалини 
в застосуванні інших національних законів у країнах-
членах ЄС до цього часу перешкоджали реальним 
змінам, як свідчать, наприклад, результати огляду 
правозастосування EUTR, опублікованого WWF 
наприкінці 2019 року6.

Проєкт, що називається «Ініціатива ЄС щодо 
лісової злочинності» має на меті забезпечити 
ефективну правозастосовну діяльність шляхом 
стимулювання мереж, здатних виявляти лісові 
злочини та реагувати на них. Проєкт охоплює шість 
країн: Бельгію, Болгарію, Францію, Румунію, 
Словаччину та Україну.

Перший етап проєкту включав проведення всебічного 
дослідження прогалин для кращого розуміння 
лісової злочинності в різних країнах-учасницях 
проєкту шляхом аналізу прогалин та виявлення 
проблем у ланцюзі правозастосування, а також для 
знаходження можливостей виявлення більшої 
кількості випадків та підтримки основ управління 
лісами та правозастосування, необхідних для 
боротьби з лісовою злочинністю. Проєкт також 
мав на меті розширити можливості громадянського 
суспільства озвучувати підозри та стати обізнаним 
партнером для влади.

Цільова аудиторія 
Результати аналізу національних прогалин були 
використані для формулювання рекомендацій, 
представлених у цьому звіті.

Ці рекомендації призначені як пріоритетні для:

1. Європейського Союзу;
2. Ланцюга правозастосування/

компетентних органів, що ведуть 
боротьбу з лісовою злочинністю (навіть 
за межами країн-учасниць проєкту).

Рекомендації мають бути реалістичними та 
придатними для подолання прогалин та викликів, 
що перешкоджають ефективній боротьбі з лісовою 
злочинністю. 

Передові практики
Передові практики, зібрані на першому етапі проєкту, 
допомагають проілюструвати нові методи, інструменти 
та інноваційне мислення, що використовуються для 
запобігання лісовій злочинності в країнах-учасницях 
проєкту.
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http://www.rhipto.or
http://www.interpol.int
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http://www.rhipto.org
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/7662/-The_rise_of_environmental_crime_A_growing_threat_to_natural_resources_peace%2C_development_and_security-2016environmental_crimes.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://europa.eu/legislation_summaries/other/r12528_ en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/other/r12528_ en.htm
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II. МЕТОДОЛОГІЯ
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Аналіз прогалин мав на меті зібрати 
інформацію від державних чиновників та 
органів влади, що офіційно відповідають за 
боротьбу з лісовою злочинністю, а також від 
НУО/ОГС, що мають досвід у сфері лісової 
злочинності.
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Аналіз прогалин мав на меті зібрати інформацію 
від державних чиновників та органів влади, що 
офіційно відповідають за боротьбу з лісовою 
злочинністю, а також від НУО/ОГС, що мають 
досвід у сфері лісової злочинності.

У Румунії, Болгарії, Словаччині та Україні аналіз 
прогалин був зосереджений на лісовій злочинності в 
межах самих країн, а також транскордонній лісовій 
злочинності.

У Бельгії та Франції аналіз прогалин був зосереджений 
на лісових матеріалах, що імпортуються із джерел з 
високим рівнем ризику, та/або тих, що мають складні 
ланцюги поставок.

Партнери проєкту розробили анкету щодо лісової 
злочинності, щоб відобразити особисті погляди членів 

цільових груп (а саме членів ланцюга правозастосування 
щодо контролю за використанням деревини). Їх, 
серед іншого, попросили перерахувати фактори, що 
перешкоджають ефективній боротьбі з лісовими 
злочинами, а також надати рекомендації щодо їх 
подолання.

Крім того, у кожній країні-учасниці проєкту відбувся 
дводенний семінар (за винятком Франції, де через 
обмеження, пов’язані з Covid, семінар проводився в 
онлайн-режимі), де були зібрані представники усіх 
ключових стейкхолдерів та компетентних органів, які 
ведуть боротьбу з лісовою злочинністю.

Загалом 194 стейкхолдери та представники 
відповідних органів влади, які беруть участь у боротьбі 
з лісовою злочинністю, відвідали шість семінарів.
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Рекомендації були 
сформульовані на основі 
результатів анкетування та 
семінарів і представлені нижче.

Рекомендації узагальнено у дві групи: 
1. Країни-виробники 

(Болгарія, Словаччина, 
Румунія та Україна)

2. Країни-імпортери (Бельгія 
та Франція).

При цьому рекомендації для країн-
виробників можуть стосуватись також 
країн-імпортерів і навпаки.

Проте ми вирішили класифікувати 
рекомендації, найбільш актуальні для 
країн-виробників, та рекомендації, 
найбільш актуальні для країн-
імпортерів, окремо. 

ЯК РОЗРОБЛЯЛИСЬ 
РЕКОМЕНДАЦІЇ?

Організація рекомендацій
Кожен елемент ланцюга правозастосування 
відіграє важливу роль у боротьбі з лісовою 
злочинністю та має власну місію та обов’язки, що 
відповідають його природі та функції.

З іншого боку, усі елементи є взаємодоповнюючими 
і мають працювати у тісній співпраці з іншими 
елементами ланцюга правозастосування, щоб ефективно 
боротись із лісовою злочинністю.

Тому для ясності та зручності рекомендації 
подаються для кожного елемента ланцюга 
правозастосування (див. нижче інфографіку “Ланцюг 
правозастосування”).

Хоча вони специфічні для кожного стейкхолдера, їхня 
мета полягає в тому, щоб вдосконалити ланцюг 
правозастосування в цілому.

2 1
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ВИДАЧА ДОЗВОЛУ ТРАНСПОРТУВАННЯ

ОБРОБКАЗАГОТІВЛЯ

ЕКСПОРТ ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

ІМПОРТ ПРОДАЖ

ЛІСОРУБНІ КВИТКИ МОЖУТЬ БУТИ 
ОТРИМАНІ НЕЗАКОННО ЧЕРЕЗ 
ШАХРАЙСЬКІ СХЕМИ, ХАБАРНИЦТВО 
ТА MODUS OPERANDI, ЗДІЙСНЮВАНІ ЗА 
ДОПОМОГОЮ КІБЕР-ТЕХНОЛОГІЙ

БЕЗ ДОЗВІЛЬНОГО ДОКУМЕНТА, 
ШЛЯХОМ ПОВТОРНОГО 
ВИКОРИСТАННЯ ДОЗВІЛЬНОГО 
ДОКУМЕНТА АБО ЧЕРЕЗ ХАБАР 
ПОСАДОВИМ ОСОБАМ НА 
ПУНКТАХ ПРОПУСКУ

РУБКА У ЗАПОВІДНИХ ЗОНАХ, 
БЕЗ ЛІСОРУБНОГО КВИТКА АБО 
ПОНАД ОБСЯГ, ВСТАНОВЛЕНИЙ У 
ЛІСОРУБНОМУ КВИТКУ

ЗАЗНАЧЕННЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ, ВИДУ 
ТА ОБСЯГУ ДЕРЕВИНИ, ВІДСУТНІСТЬ СЕРТИФІКАТІВ ТА 
ЛІЦЕНЗІЙ (CITES, FLEGT), ВІДСУТНІСТЬ НЕОБХІДНИХ 
ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ЧИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ 
КОМПЛЕКСНОЇ ПЕРЕВІРКИ

КІНЦЕВА ПРОДУКЦІЯ ПРОДАЄТЬСЯ 
БЕЗ СЕРТИФІКАТА/З ФАЛЬШИВИМИ 
СЕРТИФІКАТАМИ, ПІДРОБЛЕНИМИ 
ДЕКЛАРАЦІЯМИ ПРО ПОХОДЖЕННЯ 
ТА ТИП ДЕРЕВИНИ ТОЩО

ВІДМИВАННЯ ДЕРЕВИНИ ШЛЯХОМ 
ЗМІШУВАННЯ ЛЕГАЛЬНОЇ ТА НЕЛЕГАЛЬНОЇ 
ДЕРЕВИНИ АБО НЕДОСТОВІРНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ 
ОБСЯГУ ДЕРЕВИНИ, ЩО НАДХОДИТЬ НА 
ЛІСОПИЛКУ ЧИ ПОТУЖНОСТІ ОСТАННЬОЇ

ЗАЗНАЧЕННЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ВИДУ 
ДЕРЕВИНИ З МЕТОЮ УНИКНЕННЯ 
ОПОДАТКУВАННЯ, ВІДСУТНІСТЬ 
СЕРТИФІКАТІВ CITES АБО ПІДРОБКА 
ЧИ ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ПОПЕРЕДНІХ ДОЗВІЛЬНИХ 
ДОКУМЕНТІВ

ВИКОРИСТАННЯ НОРМАТИВНИХ 
ПРОГАЛИН У EUTR, CITES ТА 
ІНШОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА 
МІЖНАРОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

ЛАНЦЮГ ПОСТАЧАННЯ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ
ЛІСОВІ ЗЛОЧИНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ:

НУО
Підвищення	рівня	
обізнаності,	збір	

інформації,	співпраця	
з	органами	влади

МИТНА СЛУЖБА
Оцінка	законних	та	

незаконних	відправлень,	
документів,	дозволів,	

перевірок	тощо
СЛІДЧІ

Розслідування	можливих	
зачіпок	щодо	виявлення	
слідів	незаконних	дій,	

проступків,	що	збігаються	з	
іншими	злочинними	діями

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ОРГАНИ
Фінансові	злочини,	організована	
злочинність,	антикорупція	тощо	
відіграють	додаткову	роль	у	

розслідуванні	екологічних	злочинів

КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ
Видача	дозвільної	документації,	
проведення	інспекцій,	реалізація	
передових	практик,	стандартів	

комплексної	перевірки,	інструкцій,	
законодавчих	вимог	(CITES,	EUTR	тощо)

СУДОВА СИСТЕМА
Прокурори	та	судді,	що	мають	
досвід	розслідування,	ведення	
та	засудження	виконавців	
екологічних	злочинів

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Наставництво	у	

розслідуваннях	та	підтримка	
слідства	щодо	міжнародних	

злочинів

ЛАНЦЮГ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
КЛЮЧОВІ СТЕЙКХОЛДЕРИ У БОРОТЬБІ З ЛІСОВОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

1

2

3

4
5

6 7

ЛЕГЕНДА:
1)	дерева.	2)	перекреслені	двома	червоними	лініями	дерева	означають	нелегально	спиляні	дерева.	3)	позначені	“галочкою”	дерева	позначають	легально	
спиляні	дерева.	4)	пунктиром	позначена	межа	лісосіки	5)	інший	пунктир	позначає	межу	заповідної	території	6)	лісовоз	з	документами	на	транспортовану	
деревину	7)	лісовоз	без	документів	на	транспортовану	деревину.	

Інфографіка	з	найпоширенішими	лісопорушеннями	в	Україні:	рубка	дерев	поза	межами	офіційно	дозволених	меж;	рубка	дерев	що	не	призначені	для	вирубки	
на	ділянках,	на	які	є	виписаний	лісорубний	квиток;	рубка	дерев	у	заповідних	зонах	та	перевезення	незаконно	заготовленої	деревини	без	товарно-транспортної	
накладної.
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III. РЕЗЮМЕ
Результати огляду літератури показують, що 
динаміка лісової злочинності була відома 
упродовж багатьох років. Незважаючи на чіткі 
ознаки поширеності та значущості лісової 
злочинності, органи влади та уряди досі не 
вжили належних заходів для вирішення цієї 
проблеми.
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Деревина, що перевозиться лісовою дорогою. Piatra Craiului, Румунія.
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Хоча надмірна регуляція, складне законодавство, 
надмірні бюрократичні процедури та труднощі із 
застосуванням деяких положень перешкоджають 
ефективній боротьбі з лісовою злочинністю у 
країнах-виробниках, результати проєкту вказують 
на очевидну відсутність успіху у боротьбі із 
серйозними лісовими злочинами, можливо, за 
участю організованої злочинності, як у країнах-
виробниках, так і в країнах-імпортерах.

Крім того, рівень покарання, що передбачений 
національним законодавством та/
або призначається в судах за екологічні 
правопорушення, є занадто низьким, щоб бути 
стримуючим засобом.

У Болгарії, Румунії, Словаччині та Україні серйозні 
порушення законодавства про лісове господарство та 
подальша торгівля деревиною вимагають ретельних 
правозастосовних заходів, з особливою увагою до 
кримінально-правових заходів. Фокус правозастосовних 
дій слід змістити з дрібних лісорубів на великі корпорації 
та кримінальні мережі.

У Бельгії та Франції більше прокурорів та суддів 
мають пройти тренінги задля більшої спеціалізації на 
екологічних злочинах, зокрема на лісових злочинах.

Політичний тиск і домінування над системою 
лісового господарства, а також можливі зв’язки 
між політиками та лісовим бізнесом, як і між 
політиками та організованою злочинністю, 
ускладнюють розслідування великих лісових 
злочинів. Як наслідок, корупція, шахрайство, 
ухилення від сплати податків та відмивання 
грошей, здається, не розслідуються.

У країнах-виробниках важливо зробити питання 
корупції в лісовому секторі центральним напрямком 
діяльності органів влади та підготовки прокурорів, а 
також заохочувати слідчі дії щодо мереж організованої 
злочинності, задіяних у лісових злочинах, та будь-якими 
засобами розширювати повноваження антикорупційних 
органів. При цьому слід збільшити зарплату всім 
працівникам лісового господарства та співробітникам 
слідчих органів, щоб зменшити ймовірність корупції 
шляхом підкупу. Наразі зарплати зазвичай занадто низькі.

Для країн-імпортерів громадське обговорення екологічної 
злочинності, корупції та шахрайства є вирішальним для 
підвищення політичної обізнаності та збільшення ресурсів 
і фінансування.

У Болгарії, Румунії, Словаччині та Україні (надалі — 
країни-виробники) проєкт підтвердив високий рівень 
лісової злочинності, пов’язаної з мережами 
організованої злочинності, та поширеність 
корупції. Масштаб проблеми, з точки зору екологічної 
шкоди, а також з фінансової точки зору, був прямо 
визнаний учасниками, хоча методи незалежної оцінки 
лісової злочинності відсутні.

У Бельгії та Франції (надалі - країни-імпортери) урядовці 
та органи влади також визнають лісову злочинність 
як суттєву загрозу для довкілля.

Загалом, усі люди, які працюють в ланцюгу 
правозастосування, потребують більшої кількості 
тренінгів та ресурсів.

Проєкт акцентував увагу на слабкому 
впровадженні та правозастосуванні Регламенту ЄС 
щодо деревини (EUTR) на сьогодні.

Результати показують, що Європейська Комісія, як страж 
EUTR, має активізувати зусилля для гармонізації та 
підвищення якості впровадження EUTR у всіх країнах-
членах ЄС, і має притягнути останні до відповідальності 
за їхнім зобов’язанням ліквідувати незаконні рубки та 
продукцію, виготовлену з незаконної деревини, на ринку 
ЄС.

У всіх шести країнах проєкту роль деяких 
неурядових організацій (НУО) та організацій 
громадянського суспільства (ОГС) у боротьбі 
з лісовою злочинністю була високо оцінена, 
а учасники проєкту визнали їхню практичну 
користь.

У Болгарії, Румунії, Словаччині та Україні висновки 
вказують на необхідність кращого оснащення та 
підготовки ОГС, надання їм вказівок щодо того, 
як співпрацювати з правоохоронними органами в 
корумпованому середовищі та як забезпечити належний 
захист свідків/інформаторів про лісові злочини. Це 
ключові рекомендації. 

У Бельгії та Франції важливо надавати НУО подальші 
юридичні консультації, щоб краще визначати, наскільки 
обґрунтовані повідомлення від третіх осіб можуть бути 
використані в суді.

Наразі митниця недостатньо комунікує з іншими 
стейкхолдерами з ланцюга правозастосування, а 
наявні процедури та протоколи не пристосовані до 
реалій лісових злочинів.

На рівні митниці країнам-виробникам надзвичайно 
важливо заохочувати і проводити для працівників 
митниці спеціалізоване навчання та освітні заходи у 
сфері лісової злочинності, а також у сфері запобігання та 
боротьби з корупцією.

Бельгійській та французькій митницям слід розробити 
інструкції для митного персоналу щодо створення і 

розробки вдосконаленого аналізу ризиків імпорту 
деревини.

Що стосується компетентних органів та працівників 
лісового господарства, проєкт акцентував увагу на 
відсутності захисту людей, які повідомляють про 
правопорушення. Результати також показали, що 
попередні розслідування, як правило, є слабкими, 
недостатніми та повільними і не забезпечують 
вагомих доказів, а прокурори, слідчі та працівники 
лісового господарства недостатньо комунікують 
між собою. Відповіді учасників також підтвердили, що 
численні (і, можливо, складні) modus operandi 
використовуються організованими злочинними 
мережами та правопорушниками, а корупція 
у лісовому господарстві, зокрема хабарництво, є 
обтяжуючим та сприятливим фактором, який 
використовують виконавці лісових злочинів.

У країнах-виробниках будуть запроваджені відповідні 
показники ефективності для персоналу з наглядовими 
обов’язками, з особливим акцентом на вітчизняних 
операторах, а також будуть встановлені вимоги щодо 
забезпечення прозорості одразу після проведення 
перевірок та стосовно результатів, отриманих по ланцюгу 
поставок. Буде створено спеціальну міжвідомчу цільову 
групу або робочу групу, яка допоможе вдосконалити етапи 
попереднього розслідування в лісовому господарстві для 
отримання вагомих доказів.

Країнам-учасницям проєкту бракує чітко 
сформованої спільної стратегії, міжгалузевих 
протоколів та стандартів щодо того, як різні елементи 
ланцюга правозастосування мають виявляти та вести 
боротьбу з лісовою злочинністю на рівні держави. 
Більше того, результати свідчать, що можливість 
проникнення в мережі організованої злочинності 
є низькою через відсутність ресурсів/доказів та 
проблему корупції.

Результати проєкту в країнах-виробниках свідчать 
про необхідність призначення або посилення 
діяльності спеціалізованого персоналу, що займається 
розслідуванням лісових правопорушень (як-от 
лісова поліція) і тісно співпрацює з прокуратурою та 
підрозділами з боротьби з корупцією по всій країні, 
можливо, з регіональними чи навіть районними 
центрами. Слід запровадити ефективні оперативні 
протоколи для створення та збору вагомих доказів для 
формулювання звинувачення та покращити доступ до 
технічного обладнання, такого як супутникові знімки, 
відповідні бази даних лісового господарства та системи 
ГІС.

У Бельгії та Франції необхідно посилити кадровий 
потенціал на рівні компетентних органів, а органи влади 
повинні мати чітку схему, яка допоможе їм визначати, 
коли має бути застосована санкція, та визначати належні 
штрафи для забезпечення стримуючих адміністративних 
стягнень згідно з EUTR.
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IV. ВИВЧЕНІ УРОКИ
Проєкт підтвердив відому та складну динаміку 
лісової злочинності у країнах-учасницях проєкту 
і так допоміг узагальнити велику кількість 
інформації та поглибити аналіз і розуміння 
цього явища для формулювання рекомендацій, 
представлених у цьому звіті.

Результати проєкту та огляду літератури 
показують, що динаміка лісової злочинності 
була відома упродовж багатьох років. 
Незважаючи на чіткі ознаки поширеності та 
значущості лісової злочинності, органи влади 
та уряди досі не вжили належних заходів для 
вирішення цієї проблеми. Ситуація така, попри 
потребу в ґрунтовній реакції на неї.
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Проєкт підтвердив необхідність боротьби з корупцією 
будь-якими способами та розгляду лісової злочинності 
на різних рівнях ланцюга правозастосування 
та різними державними установами, водночас 
посилюючи взаємодію та співпрацю шляхом розвитку 
спільних дій з ОГС/НУО з огляду на їхню практичну 
користь та підтримку в запобіганні лісовим злочинам.

В результатах проєкту також наголошено на необхідності 
розгляду лісової злочинності, як щодо вітчизняної, 
так і імпортної деревини, на різних рівнях ланцюга 
правозастосування та різними державними 
органами для ефективного вирішення цієї 
проблеми.

Проєкт також чітко вказав на існування злочинів, 
пов’язаних з бідністю, та організованої 
злочинності. На початку проєкту чіткого розмежування 
між цими двома явищами проведено не було (вони 
називались узагальнено — «лісова злочинність»), але 
невдовзі необхідність розмежування цих двох 
явищ стала очевидною та важливою.

Злочин, пов’язаний з бідністю, зумовлюється важким 
становищем та бідністю, тоді як організована злочинність 
— жадібністю та можливістю отримати значний прибуток. 
Хоча вони дуже різні за своєю природою, обидва явища 
відбуваються у великих масштабах і в певних випадках 
можуть бути взаємопов’язаними.

Дрібномасштабні незаконні дії та лісові злочини, 
пов’язані з бідністю, є досить звичними і 
поширеними у країнах-виробниках, і це є суттєвою 
проблемою. Серед респондентів існує консенсус щодо 
того, що численні випадки лісових злочинів, в яких беруть 
участь бідні громадяни, з точки зору шкоди довкіллю 
та економіці, мають незначні наслідки окремо (проте 
значущі в сукупності), а на організовану злочинність 
припадає незначна кількість випадків, але вони мають 
великі наслідками щодо збитків (як щодо знищення лісу, 
так і щодо ухилення від сплати податків).

Тим не менше, результати свідчать, що деякі «бідні» 
правопорушники також можуть бути пов’язані з 
організованими злочинними структурами або працювати 
на них, і може бути складно віднести лісову злочинність 
до організованої злочинності, оскільки вона може 
охоплювати багато різних типів людей/організацій.

Результати підтвердили, що лісова злочинність 
постійно розвивається, але чимало фактичних 
методів та modus operandi, що використовуються 
для вчинення лісових злочинів, відомі 
стейкхолдерам із ланцюга правозастосування.

У Бельгії та Франції, з боку органів влади, що не належать 
до групи компетентних органів, зростає обізнаність 
щодо та зацікавленість у необхідності боротьби з лісовою 
злочинністю. Однією з ключових ланок в ланцюзі 
правозастосування, яку потрібно більше мобілізувати з 
цього питання в майбутньому, є прокурори та судді, а, 
можливо, і законодавці.

Хоча спочатку деякі респонденти та учасники семінарів 
мали труднощі в тому, щоб вільно і відкрито говорити 
про проблеми та правопорушення, з якими вони іноді 
стикаються у своїй щоденній роботі, реакція учасників та 
ключових стейкхолдерів була в цілому досить позитивною 
та обнадійливою і продемонструвала рішучу готовність 
обмінюватись інформацією, обговорювати проблеми та 
ділитися передовим досвідом, щоб активізувати зусилля 
для боротьби з лісовою злочинністю більш ефективно 
та превентивно.

Аналіз висновків та відповідей учасників проєкту 
показав, що боротьба з лісовою злочинністю вимагає 
державного підходу з огляду на компетенції, пов’язані з 
ланцюгом правозастосування, але що цей державний 
підхід наразі відсутній або є лише частковим, 
а екологічна злочинність, не є пріоритетом. 
Поінформованість та визнання учасниками 
проєкту лісової злочинності як важливої сфери 
злочинності з точки зору не лише довкілля, а й 
ухилення від сплати податків, втрати доходів та її 
зв’язків з організованою злочинністю, є необхідними 
для осіб, що приймають політичні рішення, 
установ та громадянського суспільства, а також 
вимагають відповідних заходів у відповідь, 
зокрема акцентування загальної уваги на 
лісовій злочинності на вищому рівні, посиленої 
фінансової підтримки та мультидисциплінарного 
підходу, з тим щоб влада могла залишатися 
на крок попереду від мереж організованої 
злочинності. Врешті, з огляду на серйозність 
загрози лісам та характер злочинної діяльності у 
цій галузі, проєкт наголосив на необхідності 
кращої підготовки прокурорів та надання 
потужних інструментів для переслідування, щоб 
забезпечити співмірність між злочином, умислом 
та покаранням.
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V. ОГЛЯД 
ЛІТЕРАТУРИ
Нижче ми подаємо кілька рекомендацій 
на основі огляду джерел, що стосуються 
того, як активізувати боротьбу з лісовою 
злочинністю та як зробити її більш 
ефективною. Цей огляд літератури не 
претендує на вичерпність, але може 
представити деякі основні рекомендації.
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Рекомендації згруповані у три категорії:

• Загальні рекомендації, що стосуються усіх шести країн 
проєкту;

• Рекомендації для Болгарії, Румунії, Словаччини та 
України;

• Рекомендації для Бельгії та Франції.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ОСНОВІ ОГЛЯДУ 
ЛІТЕРАТУРИ ЩОДО БОРОТЬБИ З ЛІСОВОЮ 
ЗЛОЧИННІСТЮ 
Джерело: Strengthening legal frameworks 
for licit and illicit trade in wildlife and forest 
products. Lessons from the natural resource 
management, trade regulation and criminal 
justice sectors. United Nations Environment 
Programme. 2018. 73 pages. 

• Потрібно більше працювати над впровадженням та 
застосуванням чинного законодавства, а не 
розробкою та затвердженням нових або посилених 
правових інструментів.

• Чимало країн криміналізувало порушення 
законодавства, що регулює торгівлю дикою природою 
та продуктами лісу, але рівень кримінального 
переслідування не достатньо високий, і такі 
порушення частіше розглядаються за допомогою 
адміністративних засобів. Рекомендація полягає 
у застосуванні покарання, пропорційного 
правопорушенню.

• Необхідно посилити зв’язок між установами та 
правовими основами управління природними 
ресурсами, регулюванням торгівлі та кримінальним 
судочинством, щоб ефективніше запобігати, виявляти 
та карати за незаконну торгівлю дикою природою та 
продуктами лісу.

• Держави мають запровадити заходи щодо запобігання 
та боротьби з корупцією серед лісників, слідчих, 
що спеціалізуються на дикій природі, та інших 
відповідних посадових осіб, щоб сприяти зменшенню 
незаконної заготівлі та торгівлі.

Джерело: Protection of whistleblowers, 
Recommendation CM/Rec(2014)7 and 
explanatory memorandum, Council of Europe. 
October 2014. 46 pages.

• Інформатори мають бути захищені від помсти, 
здійснюваної в будь-якій формі*.

Джерело: Daniela Kleinschmit, Stephanie 
Mansourian, Christoph Wildburger & Andre 
Purret (eds.). Illegal Logging and Related Timber 
Trade – Dimensions, Drivers, Impacts and 
Responses. A Global Scientific Rapid Response 
Assessment Report. IUFRO World Series Volume 
35. Vienna. 2016. 148 pages.

• Існує декілька прогалин у даних щодо вимірювання 
обсягів незаконних рубок і пов’язаної з ними торгівлі 
деревиною. Рекомендація полягає у застосуванні 
аналітики великих даних для інтеграції та 
використання великих обсягів загальнодоступних 
даних щодо деревини (...) більш ефективно та 
доцільно.

Джерело: Assessment of law enforcement 
capacity needs to tackle forestry crime. Interpol, 
environmental crime programme, project LEAF. 
2013. 24 pages. 

• Потрібно збільшити фінансові та технічні 
ресурси, зокрема обладнання та людські ресурси, 
для правоохоронних органів, відповідальних за 
виконання лісового законодавства. Пріоритизація 
незаконних рубок та лісових злочинів 
органами влади часто обмежується обсягом 
ресурсів, доступних поліції. Якщо на ці цілі не 
зарезервовано кошти, поліція здебільшого буде 
надавати першочергове значення повсякденним 
злочинам, як-от торгівля наркотиками, крадіжки або 
злочини, пов’язані з насильством.

• Розробка та запровадження національної стратегії 
для покращення координації між різними 
правоохоронними органами підвищить 
ефективність правозастосування.

• Необхідно провести інституційну реформу для 
боротьби з корупцією.

• Необхідно посилити національну та 
міжнародну співпрацю між відомствами, зокрема 
податковою службою, міліцією, прокуратурою та 
митницею.

• Необхідні законодавчі реформи для уточнення 
законів та зменшення кількості державних 
установ, що видають дозволи на освоєння 
земель.

Джерело: Green Carbon, Black Trade: Illegal 
Logging, Tax Fraud and Laundering in the 
Worlds Tropical Forests. A Rapid Response 
Assessment. 2012. 72 pages. 

• Співпраця та координація діяльності національних 
правоохоронних органів має бути посилена 
шляхом підтримки формування національних 
цільових груп для забезпечення виконання законів та 
нормативних актів, що стосуються лісів.

• Необхідно централізувати на національному рівні 
видачу дозволів (...) на лісозаготівлі, насадження 
(...) та автомобільне перевезення* деревини, 
передбачивши при цьому суворі заходи проти 
фальсифікації дозволів.

• Необхідно заохочувати розслідування 
податкових шахрайств на національному 
рівні, приділяючи особливу увагу відмиванню коштів 
на лісогосподарських насадженнях та лісопилках, 
звітуванню про занижені чи завищені обсяги та 
завищенню чи заниженню рахунків, податковому 
шахрайству та зловживанню державними 
субсидіями.

Джерело: Promoting a gender sensitive 
approach to addressing corruption in the forestry 
sector, Monika Kyria, U4 Issue 2019:14. 48 pages. 

• Необхідно прийняти гендерно-сенситивні підходи 
до антикорупційних заходів у лісовому господарстві 
шляхом інтеграції як гендерних принципів, так і 
антикорупційних ініціатив у стратегіях та планах 
лісового сектору. 

Джерело: Chainsaw project, an Interpol 
perspective on law enforcement in illegal logging, 
57 pages. 

• Незаконні рубки та торгівля деревиною повинні 
розцінюватись і розглядатись як серйозні 
транснаціональні організовані злочини.

• “Жорсткі” правозастосовні інструменти 
неминуче будуть потрібні для вирішення 
суттєвих проблем незаконної вирубки та торгівлі 
деревиною. Людей потрібно буде заарештовувати 
та притягувати до відповідальності. У деяких 
випадках це також стосуватиметься великих 
корпорацій. Потрібно буде вилучати гроші 
та активи, а національним та міжнародним 
правоохоронним органам потрібно буде 
гарантувати належне ресурсне забезпечення 
для боротьби з цією сферою злочинності. 
Наразі це не так.

• Необхідно посилити криміналістичний підхід, 
особливо в частині орієнтації проєктів на охоплення 
різних питань, — від захисту лісів до переслідування 
злочинців.

• Проблему корупції не можна недооцінювати або 
ігнорувати, її потрібно враховувати при розробці 
програм розвитку потенціалу. Будь-які проєкти мають 
поєднуватися з принципом підзвітності. Спеціально 
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підготовлена людина повинна вміти забезпечувати 
результати.

• Створення нових систем та/або режимів сертифікації 
може бути непродуктивним, якщо в них немає чіткої 
потреби. Однією з рекомендацій є консолідація 
наявних структур і програм, а також забезпечення їх 
надійності та відповідності меті.

Джерело: Nellemann, C. (Editor in Chief); 
Henriksen, R., Kreilhuber, A., Stewart, D., 
Kotsovou, M., Raxter, P., Mrema, E., and Barrat, 
S. (Eds). 2016. The Rise of Environmental 
Crime – A Growing Threat To Natural Resources 
Peace, Development And Security. A UNEP- 
INTERPOL Rapid Response Assessment. United 
Nations Environment Programme and RHIPTO 
Rapid Response–Norwegian Center for Global 
Analyses. 108 pages. 

• Міжнародне співтовариство має визнати та 
розглядати екологічні злочини як серйозну 
загрозу миру та сталому розвитку й має зміцнювати 
екологічне верховенство права на всіх рівнях, щоб 
перешкодити використанню “тихих гаваней”, 
зокрема руйнуючи закордонні податкові гавані; 
вдосконалити законодавство на міжнародному 
та національному рівнях; впровадити стримуючі 
штрафи, суттєві санкції та покарання; нарощувати 
потенціал та технологічну підтримку з метою 
посилення правозастосовних та судових рішень у 
сфері екологічної злочинності.

• Уряди мають забезпечити центральну 
координацію та розробити національні міжгалузеві 
плани, що передбачатимуть єдність управління і 
єдність зусиль, разом із відповідними структурами 
ООН, Інтерполом та іншими відповідними 
міжнародними договірними органами та установами, 
коли доцільно, для боротьби із залученням 
організованих злочинних груп до екологічних 
злочинів.

• Потрібно закликати міжнародне співтовариство з 
питань розвитку визнати та боротися із екологічною 
злочинністю як із серйозною загрозою сталому 
розвитку та збільшити частку Офіційної 
допомоги з метою розвитку (ОДР) на 
реформування управління та судового сектору, 
зокрема задля боротьби та запобігання екологічній 
злочинності. Вона має бути спрямована на 
нарощування потенціалу і технологічну підтримку 
відповідних відомств, національних, регіональних 
та глобальних правозастосовних заходів проти 
екологічних злочинів, зокрема, на інформацію та 
аналіз, міжвідомчу співпрацю, правозастосування, 
прокуратуру та судову владу, особливо в країнах, що 
розвиваються, та слабких державах.

Джерело: Uncovering the risks of corruption in 
the forestry sector, Interpol, 2016, 20 pages.

• Лісове законодавство потребує уточнення та 
гармонізації. Потрібно виділити достатньо ресурсів 
для забезпечення виконання цих нових законів як на 
національному, так і на місцевому рівнях.

• Інформація, що зберігається різними державними 
установами і що впливає на землеволодіння та 
майнові права, має бути консолідована через єдину 
базу даних, яка реєструє всі правові інтереси на 
лісистих землях, що підтверджується офіційними 
картами та GPS-координатами. Необхідно підвищити 
прозорість у сфері землеволодіння та прав власності, 
наприклад, шляхом створення публічного реєстру всіх 
правових інтересів щодо землі.

• Під час видачі лісорубних квитків та концесій 
необхідно використовувати процедуру публічних 
торгів, замість приватної видачі.

• Інтернет-системи дозволів можуть допомогти 
представникам правоохоронних органів на місцях при 
огляді місць вирубки. Потужна ІТ-безпека також 
необхідна, щоб уникнути повторення вже відомих 
випадків, коли ці системи зламуються злочинцями.

• Слід оприлюднювати та розповсюджувати 
інформацію про стягнені штрафи та інші 
покарання, пов’язані з корупцією та 
незаконною вирубкою лісу, щоб забезпечити 
відчуття відповідальності серед правоохоронних та 
судових органів.

• Нарощування потенціалу правоохоронних 
органів, прокуратури та судової влади необхідне 
для забезпечення більш глибокого розуміння 
негативного впливу корупції на економіку та того, 
наскільки корупція сприяє серйозній злочинній 
діяльності та організованій злочинності.

• Посадові особи в межах усього ланцюга 
правозастосування потребують навчання, щоб 
підвищити свою здатність запобігати, виявляти, 
розслідувати та переслідувати корупцію у лісовому 
секторі. Вони мають вміти відрізняти підроблені 
документи від справжніх та приділяти належну увагу 
переслідуванню лісових злочинів.

• Необхідні інвестиції у розвиток потенціалу, 
навчання та обладнання для правоохоронних 
органів, зокрема лісових підрозділів правоохоронних 
органів та антикорупційних підрозділів.

• Важливим для вирішення проблеми корупції 
у лісовому секторі є створення в самих країнах 
спеціальних підрозділів з боротьби з лісовими 

злочинами, які співпрацюють із підрозділами з 
боротьби з корупцією.

• Підрозділи також повинні проходити спеціальні 
тренінги з різних методів, які можуть посприяти 
фінансовим розслідуванням, зокрема: 
використання електронного спостереження, 
включаючи телефонні перехоплення та 
прослуховування; поводження з інформаторами; 
проведення секретних спецоперацій; судово-
бухгалтерський облік; аудит способу життя (якщо, 
наприклад, були ідентифіковані державні службовці з 
непропорційними активами, які неможливо пояснити 
відомими законними джерелами доходу).

• Спеціальні платформи Інтерполу, доступні для 
уповноважених працівників правоохоронних органів 
та агентств з боротьби з корупцією та повернення 
активів, повинні використовуватися для поліпшення 
співпраці між антикорупційними органами з 
метою обміну інформацією та координації справ із 
залученими країнами.

• Для боротьби з корупцією та запобігання їй слід 
створити незалежні підрозділи з боротьби з 
корупцією.

• Слід створити міжвідомчі цільові групи, 
які об’єднують різні правоохоронні органи для 
забезпечення злагодженої роботи, оскільки вони 
покращують правозастосування через співпрацю та 
підвищують прозорість та нагляд між відомствами. Ця 
модель зменшує ризик того, що корумповані посадові 
особи в одному відомстві будуть блокувати ефективні 
правозастосовні дії в усій системі.

• Спільні міжвідомчі зусилля виявилися 
успішними у боротьбі з корупцією у лісовому секторі. 
Надзвичайно доречною є співпраця між підрозділами 
фінансової розвідки, підрозділами з боротьби з 
корупцією та Міністерством лісового господарства чи 
охорони навколишнього середовища.

Джерело: COMPLICIT IN CORRUPTION. How 
billion-dollar firms and the EU government are 
failing Ukraine’s forests. 2018. 64 pages.

• Комісія повинна надавати політичну та фінансову 
підтримку високого рівня, необхідну для забезпечення 
вдосконалення впровадження EUTR.

• Щоб гарантувати, що великі фірми не можуть 
обійти EUTR шляхом використання посередників, 
Комісія також повинна розглянути питання про 
внесення змін до EUTR, щоб покласти однакові 
обов’язки на трейдерів нижчої ланки та 
роздрібних торговців.

• Необхідно залучати не лише ті органи влади 
ЄС та держав-членів ЄС, які відповідають за 
лісові проблеми. Можлива участь компаній ЄС 
у корупційних схемах, пов’язаних із деревиною 
(...), також вимагає уваги з боку органів влади, 
відповідальних за виконання законів про 
відмивання грошей та боротьбу з корупцією.
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ОСНОВІ ОГЛЯДУ 
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ КРАЇН-ВИРОБНИКІВ 
(БОЛГАРІЯ, РУМУНІЯ, СЛОВАЧЧИНА, УКРАЇНА)
Джерело: Schlingemann, L. (Editor in Chief); 
de Bortoli, I.,Favilli F.; Egerer, H.; Musco, E.; 
Lucas T.; Lucius, I.(Eds). Combating Wildlife and 
Forest Crime in the Danube-Carpathian Region. 
A UN Environment – Eurac Research – WWF 
Report. 2017. 29 pages.

• Боротьба з корупцією, відсутністю прозорості та 
економічними труднощами, зокрема шляхом:

• Підвищення доступності публічної інформації 
про управління лісами та збереження лісу.

• Написання та оприлюднення економічних 
звітів про економічні збитки, пов’язані з 
незаконною вирубкою лісу.

• Сприяння інтегрованому сільському та 
місцевому розвитку.

• Створення та посилення стимулів для 
охорони лісових земель з боку власників лісів 
та надання компенсацій за обмеження на 
вирубку власниками лісу на їхній території.

• Забезпечення кращого виконання вимог EUTR 
шляхом нарощування потенціалу місцевих операторів 
та органів влади.

• Активізація міжвідомчої співпраці в межах 
країн та співпраці між державами регіону щодо 
обміну даними та правозастосування. Для цього 
правоохоронні органи мають бути краще забезпечені 
ресурсами, а прокуратура та судочинство повинні 
мати відповідну підготовку, щоб збільшити 
ймовірність розгляду справ у суді та застосування 
відповідних покарань.

• Проведення спільного/транскордонного 
навчання органів влади та установ Дунайсько-
Карпатського регіону Центрально-Східної Європи 
та розробка платформи для взаємодопомоги у 
сфері законодавства, судового переслідування і 
правозастосування.

• Вдосконалення сталого управління лісами 
шляхом надання освіти та інформації для нових 
власників лісів, зокрема з питань збереження природи 
та лісового законодавства. 

• Просвітництво та підвищення обізнаності широкої 
громадськості щодо важливості незайманих лісів 
та наслідки незаконної вирубки через журналістику, 
семінари, соціальні медіа та інші інформаційні 
матеріали.

• Нарощування потенціалу та оснащення підприємств, 
що займаються заготівлею лісу, щоб вони могли 

ефективно застосовувати процедури належної 
перевірки або незалежні системи перевірки.

• Вдосконалення та просування систем відстеження, 
наприклад додатку SUMAL*.

• Відповідні уповноважені установи та органи влади 
повинні здійснювати регулярні інтенсивні, спільні та 
довгострокові контрольні дії та інспекції.

• Подальше заохочення впровадження та застосування 
визнаних схем лісової сертифікації.

Джерело: National EUTR penalties: are 
they sufficiently effective, proportionate and 
dissuasive? Client Earth, March 2018, 12 pages. 

• Прийняття чіткої та надійної політики 
правозастосування. Важливою передумовою 
посилення правозастосування є те, що держави-члени 
ЄС прийняли режими покарання, які можуть 
забезпечити ефективне санкціонування порушень 
EUTR. Національні закони та нормативні акти щодо 
покарання відповідно до EUTR слід перевіряти на 
відповідність статті 19 EUTR�.

• Уможливлення своєчасного доступу до інформації 
про правозастосування EUTR. Була б дуже 
корисною загальна інформація, наприклад щодо 
процедури, порушення EUTR та географічного 
походження та типу продукції, а також щодо 
результатів розслідування.

• Розробка вказівок щодо ефективності та 
запобігання вчиненню злочинів. Також слід 
розглянути можливість включення більш конкретних 
вказівок щодо рівня покарання. Це може бути 
реалізовано шляхом узгодження рівнів певних 
категорій штрафів EUTR або прийняття загальної 
методології для визначення рівня штрафів, наприклад 
певного відсотка від вартості товару або доходу, 
отриманого в результаті порушення.

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ОСНОВІ ОГЛЯДУ 
ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ КРАЇН-ІМПОРТЕРІВ (БЕЛЬГІЯ, 
ФРАНЦІЯ)
Джерело: Greenpeace. Blood stained timber. 
Rural violence and the theft of the Amazon 
timber. 2017. 14 pages.

• Проводити ретельні перевірки операторів у 
їхній юрисдикції, зокрема визначити, які заходи 
вони вжили для виявлення, оцінки та зменшення 

ризику розміщення на ринку деревини, незаконно 
заготовленої на території бразильської Амазонки.

• Вживати всіх заходів, зокрема застосовувати 
відповідні санкції у разі виявлення порушень, 
необхідних для забезпечення дотримання EUTR 
операторами, що знаходяться в їх юрисдикції.

• Розглядати підприємства, які порушують EUTR 
— якщо вони не можуть надати переконливі 
докази того, що вони вжили адекватних заходів, 
окрім пред’явлення ризику потрапляння незаконно 
заготовленої деревини до їх ланцюга поставок, — 
відповідно до статей 4(2) та 6 EUTR.

Джерело: The Croatian Connection Exposed: 
importing illicit Myanmar teak through Europe’s 
back door, Environmental Investigation Agency, 
2020, 16 pages.

• Там, де це можливо, Компетентні органи ЄС мають 
застосовувати EUTR до компаній, які беруть участь 

у схемах, спрямованих на обходження EUTR, та 
накладати ефективні, пропорційні та стримуючі 
покарання, які б забезпечили знеохочення 
операторів надалі порушувати закон.

• Змінити реалізацію законодавства так, 
щоб мати змогу спіймати учасників схем, 
що порушують EUTR, у тому числі тих, що 
підбурюють, допомагають або змовляються 
задля порушень.

Джерело: Greenpeace. The Amazon’s Silent 
Crisis. 2014. 56 pages. 

• Розглядати будь-яку компанію як таку, що не 
виконала вимог належної перевірки згідно з EUTR, 
якщо поза офіційною документацією вона не може 
надати достовірну інформацію, що підтверджує 
заходи щодо зменшення ризику, і застосовувати 
відповідні санкції до компанії.

©
 G

ab
rie

le
 R

oh
de

 / 
S

hu
tte

rs
to

ck
.c

om
 

Німецький морський корабель “Гох Фок”. Тікова деревина для відновлення його настилу була замовлена з М’янми з порушенням 
німецьких закупівельних директив, та імпортована з порушенням вимог EUTR. Джерело: WWF Німеччина.
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VI. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗУ 
ЩОДО БОРОТЬБИ З 
ЛІСОВОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
Огляд літератури свідчить, що динаміка лісової 
злочинності відома багато років, незважаючи 
на її постійний розвиток, і що все більше звітів, 
наукових праць та статей розглядають цю тему. 
Рекомендації, сформульовані у цьому звіті, не є 
відокремленими, а доповнюють рекомендації, 
розроблені раніше іншими стейкхолдерами, що 
здійснюють боротьбу з лісовою злочинністю.
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Deforestation in Romania.
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Незважаючи на чіткі свідчення попередніх досліджень 
щодо поширеності та значущості лісової злочинності, 
органи влади та уряди досі не вжили належних заходів для 
вирішення цієї проблеми, попри необхідність комплексної 
реакції на неї.

Наразі єдиний регламент ЄС щодо боротьби 
з торгівлею незаконною деревиною досі не 
зміг зупинити імпорт нелегальної деревини та 
незаконну вирубку, що відбувається в межах ЄС.

Впровадження EUTR вимагає дій, що відображають його 
суть — боротьбу з торгівлею незаконною деревиною — і 
все ж лісова злочинність не отримала достатньої 
політичної підтримки на рівні ЄС та вищих 
урядових рівнів.

Як страж EUTR, Європейська Комісія має активізувати 
зусилля для гармонізації та підвищення якості 
впровадження EUTR у всіх країнах-членах ЄС, і має 
притягнути останні до відповідальності за їхнім 
зобов’язанням ліквідувати незаконні рубки та продукцію, 
виготовлену з незаконної деревини, на ринку ЄС.

НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
• Комісія повинна посилити формулювання 

EUTR щодо обґрунтованих повідомлень, 
затвердивши юридичне визначення 
«обґрунтованого повідомлення» та загальних 
критеріїв для перевірки доказів порушень, 
наданих третіми особами, а також положень, які 
сприятимуть належному процесу оскарження 
рішення компетентних органів про відхилення 
доказів, наведених в обґрунтованих повідомленнях. 
Цей процес має охоплювати всіх відповідних 
стейкхолдерів для обміну отриманими уроками та 
обговорення найкращих практик, зокрема щодо 
прийняття результатів тестування деревини від третіх 
осіб.

• На рівні ЄС слід налагодити діалог із стейкхолдерами, 
щоб забезпечити конкретний обмін інформацією та 
досвідом між НУО та компетентними органами 
влади/EUTR/експертною групою FLEGT 
(Forest Law Enforcement, Governance and Trade – 
Правозастосування у сфері лісового господарства, 
управління та торгівля лісами).

МИТНИЦЯ
• Група експертів EUTR та FLEGT Комісії має сприяти 

більш регулярному обміну між відомствами, 
які беруть участь у впровадженні EUTR (наприклад, 
митницею, поліцією тощо), з різних держав-
членів ЄС для активізації транскордонного 
співробітництва.

КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ
• На рівні ЄС потрібні експерти з питань лісової 

злочинності для кращої підтримки та координації 
загальноєвропейських та національних ініціатив у 
боротьбі з лісовою злочинністю.

• Європейська комісія має надавати цикли тренінгів 
для національних компетентних органів та/або 
розробити навчальний посібник для співробітників 
компетентних органів та інших органів, що беруть 
участь у впровадженні EUTR, зосереджуючи увагу 
на тому, як проводити ефективні перевірки, 
розслідування тощо за участю зовнішніх експертів.

• Слід заохочувати створення централізованої бази 
даних ЄС про вилучення та правопорушення — 
для обміну інформацією щодо правопорушень та 
правозастосовних дій, пов’язаних з EUTR або FLEGT.

РОЗСЛІДУВАННЯ
• Європейська комісія має надавати цикли тренінгів 

для національних компетентних органів та/або 
розробити навчальний посібник для співробітників 
компетентних органів та інших органів, що беруть 
участь у впровадженні EUTR, зосереджуючи увагу 
на тому, як проводити ефективні перевірки, 
розслідування тощо за участю зовнішніх експертів.

• Експертна група Комісії з питань EUTR та FLEGT має 
підготувати інструкцію для компетентних органів, 
яка б визначала критерії перевірок для аналізу та 
кращої оцінки рівня ризику продукції згідно з EUTR. 
Вона також має містити критерії для (достатньої) 
документації систем належної перевірки, 
що використовуються, та для підтвердження 
відповідності чинному законодавству.

• Європейська комісія має заохочувати та 
підтримувати держави-члени ЄС у прийнятті 
суворої та згармонізованої політики щодо 
збору даних про операторів, в ідеалі у формі 
спільного загальноєвропейського реєстру 
операторів та торговців, що працюють на 
внутрішньому ринку. Такий реєстр може містити 
дані про розмір компаній, країни діяльності, рівень 
складності ланцюгів поставок, частоту імпорту 
деревини та кількість і вартість деревини, що 
імпортується та розміщується на ринку.

• Державам-членам ЄС слід значно більше покладатися 
на криміналістичні методи, щоб перенести фокус 
правозастосування з вразливих громад, прилеглих до 
лісів, на організованих злочинців.

СУДОВА СИСТЕМА ТА ВИКОНАННЯ
• Тренінги для суддів та прокурорів мають 

проводитись по всьому ЄС.

• Європейська комісія має провести оцінку того, 
чи покарання, встановлені державами-
членами ЄС, є ефективними, пропорційними 
та стримуючими та відповідають статті 19 
EUTR�. Необхідно створити загальноєвропейську 
платформу для різних стейкхолдерів для обговорення 
ефективних, пропорційних та стримуючих покарань. 
Платформа стейкхолдерів повинна мати регулярний 
обмін з експертною групою ЄС FLEGT, узгоджуючи 
спільні інструкції/висновки.

• ЄС має, за допомогою компетентних органів, 
розробити загальноєвропейські інструкції/
критерії щодо того, коли оператору слід повідомляти 
про коригувальні дії, штраф тощо, а також сприяти 
застосуванню ефективних, пропорційних 
та стримуючих покарань. Першим кроком до 
гармонізації підходу був би загальноєвропейський 
аналіз, що оцінює обставини, за яких було видано 
повідомлення про коригувальні дії або накладено 
штраф (контекст, вид деревини/виробів з деревини, 
країна походження, вид бізнесу, постачальники, якщо 
вони відомі, тощо).

• Європейській комісії, державам-членам ЄС, поліції, 
представникам судової системи та НУО слід додатково 
обговорити та визначити, що є прийнятними 
доказами, що підтверджують незаконність 
деревини або демонструють навмисне ухилення 
від належної перевірки, можливо, використовуючи 
кейси.

• Європейська комісія має забезпечити 
здатність компетентних органів забезпечувати 
більшу прозорість щодо громадськості та 
стейкхолдерів, як це визначено у статті 11 
EUTR�. Європейська комісія має заохочувати 
держави-члени ЄС комунікувати значно регулярніше 
та прозоріше щодо правозастосовних дій, реєстру 
перевірок та основних виявлених порушень, 
наприклад через загальнодоступні веб-сайти, 
інформаційні бюлетені та прес-конференції, оскільки 
це допомагає операторам вдосконалюватися та 
надсилає чіткий сигнал про те, що до EUTR потрібно 
ставитися серйозно.

• Слід забезпечити розробку правил, що регулюють 
міжнародну торгівлю деревиною, та посилити 
загальну узгодженість політики.

• Слід посилити Директиву про екологічну 
злочинність (Директиву про кримінально-
правову охорону довкілля).

АНТИКОРУПЦІЯ, АНТИШАХРАЙСТВО, 
ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ
ЄС має заохочувати систематичні перехресні способи 
боротьби із злочинністю, зокрема із корупцією 
та фінансовою злочинністю, у державах-членах ЄС, 
наприклад співпрацю з органами EUTR національних 
підрозділів з фінансової злочинності та національних 
підрозділів з боротьби з корупцією — для забезпечення 
реалізації дій за принципом «іти за грошима» — як у 
робочих групах, так і в оперативних діях.
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Рекомендації, наведені нижче, були розроблені на основі ре-
зультатів опитування та семінарів. Ми вирішили класифікувати 
рекомендації, найбільш актуальні для країн-виробників, з одного боку 
(Болгарія, Словаччина, Румунія та Україна), і рекомендації, найбільш ак-
туальні для країн-імпортерів, з іншого боку (Бельгія та Франція).
Тому, для ясності та зручності, рекомендації подаються для кож-
ного елемента ланцюга правозастосування. Хоча вони специфічні 
для кожного стейкхолдера, їхня мета полягає в тому, щоб вдоскона-
лити ланцюг правозастосування загалом.
Передові практики, зібрані на першому етапі проєкту, подають-
ся, щоб проілюструвати нові методи, інструменти та інноваційне мис-
лення, що використовуються для запобігання лісовій злочинності в краї-
нах-учасницях проєкту.

Field check Foresters and WWF.
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НЕДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НУО/ОГС підвищили рівень обізнаності громадськості та знань/досліджень про проблеми лісового 
господарства і забезпечують добру поінформованість органів влади, політиків та громадянського суспільства 
завдяки частим публікаціям. НУО та ОГС є важливим елементом пропаганди змін та моніторингу прогресу в 
сфері лісової злочинності, виконуючи функцію сторожового пса, що викриває незаконні рубки, торгівлю та 
інші злочинні дії або проводить кампанії з розголошення виявлених незаконних актів та їх наслідків.

ОГС та НУО можуть ефективно сприяти запобіганню незаконним діям та відігравати активну роль у 
спонуканні національних та місцевих органів влади до кращого забезпечення правопорядку в лісовому 
секторі, у виявленні незаконних дій та навчанні громадськості для створення достатнього політичного тиску, 
щоб сприяти запобіганню деяким лісовим злочинам.

НУО та ОГС часто розглядаються владою як такі, що відіграють ключову роль у розкритті 
можливих лісових злочинів. Вони можуть відігравати роль у зборі доказів та інформації, а деякі 
часто співпрацюють з органами влади. НУО та ОГС також користуються новими інструментами 
та технологіями, що розробляються (приміром ГІС-інструменти, криміналістичні методи, 
супутникові знімки тощо), для виконання своєї місії у боротьбі з лісовою злочинністю.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, 
Україна)
• Відновити/створити контекст довіри, щоб заохотити 

свідків та інформаторів свідчити.

• Надати ОГС вказівки щодо того, як співпрацювати 
з правоохоронними органами в корумпованому 
середовищі.

• Забезпечити належний захист свідків/
інформаторів у справах про лісові злочини.

• Заохочувати ОГС та НУО об’єднуватися та 
співпрацювати з подібними організаціями, 
оскільки, коли багато захисників об’єднуються, менш 
імовірно, що якась одна особа чи організація стане 
об’єктом розправ чи погроз.

• Забезпечити тренінги та вказівки для ОГС щодо того, 
як реагувати, якщо вони стають свідками скоєння 
лісових злочинів.

• Говорити, пояснювати та заохочувати НУО/ОГС 
висловлювати занепокоєння третіх осіб у рамках 
EUTR та використовувати інші наявні інструменти.

• Використовувати тестування деревини/
криміналістичні методи для забезпечення 
надійних та додаткових доказів для судових справ.

• Забезпечити краще обладнання та тренінги 
для НУО, щоб вони могли надавати “професійно” 
підготовлені обґрунтовані повідомлення третіх осіб і 
допомагати органам влади виявляти лісові злочини.

• Влада має сприяти нарощенню потенціалу 
ОГС щодо участі в ідентифікації незаконних 
рубок, проводячи тренінги з питань адвокації та 
комунікаційних методів, навичок розслідування та 
поглиблених знань законів та нормативних актів, 
що стосуються ключових природних ресурсів, для 
розрізнення законної та незаконної діяльності.

• Підтримувати створення мережі волонтерів, які 
могли б виконувати роль сторожового пса у процесі 
виявлення незаконних рубок.

• Підвищити обізнаність працівників лісових та 
правоохоронних органів щодо того, чому важливо 
співпрацювати з ОГС та як з ними співпрацювати.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
імпортерів (Бельгія, Франція)
• Забезпечити подальшу юридичну консультацію для 

кращого визначення того, наскільки обґрунтовані 
повідомлення третіх осіб можуть бути використані 
в суді.

• Використовувати тестування деревини/
криміналістичні методи для забезпечення 
надійних та додаткових доказів для судових справ.

• Мають бути розроблені чіткі терміни реагування 
компетентних органів на повідомлення третіх осіб. 
Треті особи, які надали таке повідомлення, повинні 
мати можливість реагувати на рішення компетентного 
органу.

Передові практики країн-виробників (Болгарія, 
Румунія, Словаччина, Україна)

БОЛГАРІЯ
У Болгарії існує коаліція природоохоронних НУО, 
яка називається “For The Nature Coalition” (“Коаліція 
за природу”)�. Усі НУО-учасники (зокрема WWF 
Болгарія) працюють над різними темами, але багато 
з них залучаються до розгляду великих справ. 
Наприклад, завдяки об’єднанню двох НУО були 
виграні судові справи Національного парку Пирин 
проти Міністерства навколишнього середовища та 
вод. НУО підтримують одна одну, співпрацюють 
у критичних ситуаціях, наприклад, коли зміна 
екологічного законодавства загрожує середовищам 
існування та біорізноманіттю.

СЛОВАЧЧИНА
Деякі зміни у звітуванні про санітарні рубки були 
внесені у січні 2020 року (поправки до лісового 
законодавства та закону про охорону природи). 
НУО впродовж тривалого часу вказували на той 
факт, що санітарні рубки у Словаччині в багатьох 
випадках можуть здійснюватися незаконно. 
Декілька НУО повідомили Європейській комісії 
про підозри порушення директив ЄС. В результаті 
Європейська комісія відкрила процедуру порушення. 
Це призвело до внесення змін до законодавства, 
яке тепер передбачає, що всі зареєстровані випадки 
санітарних рубок на заповідних територіях повинні 
бути попередньо оцінені State Nature Conservancy, 
що може дозволити, обмежити або заборонити 
їх у випадку, якщо виникнуть певні конфлікти з 
природоохоронною діяльністю. Раніше рішення 
про початок санітарних рубок приймалося зверху 
вниз, і заготівлю дерев можна було здійснювати 
без належної оцінки. З огляду на останні зміни, 
оцінка конкретних вигод на місцях, тим не менше, 
потребуватиме більше часу.

Також робота НУО Вульф призвела до змін у Законі 
про біоенергетику. Як результат, в біоенергетиці 
тепер можна використовувати лише деревину 
найнижчої якості та залишки від переробки 
деревини та деревних відходів. Це допомогло 
зменшити тиск — насамперед на деревостани поза 
лісом, а також на самі ліси7.

7	 aktuality.sk/clanok/648218/biomasaker-sa-konci-poslanci-stopli-dotacie-do-biostiepky/

УКРАЇНА
WWF Україна підтримує нарощування потенціалу 
громадянського суспільства, здійснюючи з 2015 р. 
кілька проєктів, пов’язаних з волонтерством. Сюди 
входить проєкт “Forest Watch” (“Лісова варта”), 
метою якого є підготовка волонтерів до виявлення 
незаконних рубок. Як продовження проєкту “Лісова 
варта” був розроблений так званий “Лісовий курс”, 
що має на меті підвищення обізнаності волонтерів 
щодо питань збереження лісу. Нещодавно WWF 
Україна було оновлено веб-сторінку “Сталий 
розвиток лісового господарства в Україні”� в рамках 
інших проєктів. Ця веб-сторінка містить описи 
інструментів, що доступні для ОГС та дозволяють 
ОГС впливати на прийняття рішень під час ведення 
лісового господарства. Ця веб-сторінка також описує, 
як ОГС можуть діяти далі.

Передові практики країн-імпортерів (Бельгія, 
Франція)

БЕЛЬГІЯ - ФРАНЦІЯ
Обґрунтовані повідомлення третіх осіб дуже часто 
розглядаються/розслідуються компетентними 
органами.

ФРАНЦІЯ
Учасники семінару визнали й оцінили якість та 
повноту обґрунтованих повідомлень, отриманих 
ними від деяких НУО.

http://aktuality.sk/clanok/648218/biomasaker-sa-konci-poslanci-stopli-dotacie-do-biostiepky/
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Передові практики країн-імпортерів (Бельгія, Франція)

БЕЛЬГІЯ - ФРАНЦІЯ
Митниці мають власні лабораторії, в яких вони 
можуть протестувати деревину, щоб отримати 
більше інформації, наприклад, про види та можливе 
походження.

БЕЛЬГІЯ
Митниця має доручення виконувати частину EUTR 
відповідно до національного законодавства. 

ФРАНЦІЯ
Деякі митники спеціалізуються на деревині.
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МИТНИЦЯ
Митниця має відігравати ключову роль як бар’єр проти незаконного міжнародного обігу деревини, оскільки 
вона перебуває на передовій у боротьбі з лісовою злочинністю, зокрема незаконною вирубкою лісу та 
пов’язаною з нею торгівлею. На практиці митні органи найчастіше стикаються з лісовими злочинами 
та незаконною деревиною в рамках своєї щоденної діяльності на пунктах перетину кордону, оцінюючи 
законні та незаконні перевезення, документи, дозволи тощо. Митниця також тісно пов’язана з іншими 
елементами ланцюга правозастосування. Вона повинна визначати, чи має деревина високий рівень ризику, 
виявляти можливу незаконну деревину та повідомляти про це компетентні органи. Вона також може нести 
відповідальність за виконання судових заборон, накладених на компанії-порушники, та вилучати або 
утримувати деревину, що надходить до ЄС, якщо ця деревина потенційно незаконна.

Проєкт визначив рекомендації для митниць задля допомоги та подальшої їх підтримки у 
боротьбі з лісовою злочинністю.

8 eu-twix.org/

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, 
Україна)
• Сприяти обміну інформацією та вдосконаленню 

співпраці між митницею та відповідними органами 
при здійсненні контролю за транскордонною 
торгівлею лісом.

• Забезпечити доступ до відповідних митних 
баз даних для решти елементів ланцюга 
правозастосування.

• Заохочувати та проводити для митних працівників 
спеціалізовані тренінги та навчання з питань лісової 
злочинності, а також попередження/боротьби з 
корупцією.

• Спростити процедури ініціювання перевірок до 
того, як відбудеться експорт, щоб посилити та 
спростити виконання зобов’язань торговців згідно 
з EUTR або будь-якими іншими відповідними 
законами, що стосуються лісових злочинів, як-от 
CITES або закони проти відмивання грошей, та 
підвищити ймовірність виявлення сфальсифікованих/
підроблених дозволів.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
імпортерів (Бельгія, Франція)
• Створити відсутні мережі та визначити відповідних 

посадових осіб в державних адміністраціях та 
органах влади, щоб забезпечити більш ефективне 
впровадження EUTR.

• Розробити вказівки для митного персоналу щодо 
створення та розробки вдосконаленого аналізу 
ризиків імпорту деревини.

• Розширити модель платформи EU-Twix8 (яка 
зараз використовується для видів CITES), щоб ширше 
охопити лісові злочини, зокрема EUTR та FLEGT.

Передові практики країн-виробників (Болгарія, 
Румунія, Словаччина, Україна)

БОЛГАРІЯ
На внутрішньому рівні всі оператори підлягають 
реєстрації та вносяться до державних реєстрів 
Виконавчого агентства з питань лісів. Як наслідок 
угоди, підписаної у 2014 році між Виконавчим 
агентством з питань лісів та Митним агентством, 
Виконавче агентство з питань лісів тепер має 
доступ до реєстрів Митного агентства, що сприяє 
ідентифікації операторів.

УКРАЇНА
На регіональному рівні відбулись деякі зустрічі 
щодо співпраці між Митною службою та 
Держлісагентством. Наприклад, була домовленість 
про безпосередню співпрацю між керівниками 
митних постів та державних лісових підприємств та 
обмін інформацією, необхідною у Волинській області 
у 2018 році. В інших випадках указом регіональної 
митної служби були створені спеціальні комісії, 
як, до прикладу, у Закарпатській області. Метою 
було перевірити, чи відповідні посадові особи 
приймали правильні рішення у спірних випадках. 
Деякі чиновники були звільнені в результаті роботи 
комісій.

http://eu-twix.org/
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КОМПЕТЕНТНІ ОРГАНИ — ЛІСОВИЙ ПЕРСОНАЛ
Компетентні органи та лісові працівники займають ключові позиції у боротьбі з лісовою злочинністю. У 
рамках своєї щоденної діяльності вони відповідають за моніторинг, проведення інспекцій, дотримання 
відповідних правових норм та перевірку дотримання правил та законів на рівні лісу. Поряд з НУО та 
ОГС, вони найчастіше виявляють та ідентифікують лісові злочини. Вони відіграють ключову роль у 
перевірці деревини на різних стадіях, починаючи від лісів і далі по ланцюгу поставок, наприклад під час 
транспортування або на лісопильних та диспетчерських пунктах, як вітчизняної, так і імпортованої деревини.

Їхня важлива роль у ланцюжку створення вартості в лісовому господарстві може зумовити виникнення 
складних ситуацій, як-от спроби підкупу або утиски з метою отримання допомоги у приховуванні чи сприянні 
лісовим злочинам. З точки зору правозастосування дуже важливо, щоб вони працювали у тісній співпраці з 
рештою елементів ланцюга правозастосування, наприклад, з митними або слідчими органами та судовими 
органами.

Проєкт визначив рекомендації для компетентних органів задля допомоги та подальшої їх 
підтримки у боротьбі з лісовою злочинністю.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, 
Україна)
• Розробити та провести тренінги/програми щодо 

правозастосування/виконання EUTR та боротьби 
з лісовою злочинністю, щоб покращити потенціал 
персоналу та сприяти особистій мотивації.

• Надати матеріали, що використовуються 
для розкриття лісових злочинів (камери 
відеоспостереження, безпілотники тощо), і більше 
використовувати супутникові знімки для виявлення 
правопорушень. Спростити доступ до відеозаписів, що 
належать, наприклад, муніципалітетам, державним 
організаціям або компаніям/приватним власникам 
записів.

• Краще захищати людей, які розслідують та 
розкривають правопорушення, з огляду на значні 
ризики, на які вони наражаються під час виконання 
своїх обов’язків.

• Збільшити зарплату та запровадити стимули 
для працівників лісового господарства (людей, які 
займаються управлінням, контролем або наглядом 
за лісами в цілому), щоб підвищити мотивацію 
персоналу, зменшити ризик корупції та шахрайства і 
знизити плинність кадрів.

• Зробити процес набору лісового персоналу та 
керівників більш прозорим, жорстким і 
справедливим, щоб уникнути конфлікту інтересів 
та політичного втручання у державне управління та 
політику.

• Створити спеціальну міжвідомчу цільову групу 
або робочу групу, яка б допомогла вдосконалити етапи 

попереднього розслідування в лісі для отримання 
вагомих доказів.

• Запровадити відповідні показники ефективності 
для персоналу, який виконує наглядові обов’язки, 
з особливим акцентом на вітчизняних операторах, 
та вимагати прозорості після проведення 
перевірок та отримання результатів по ланцюгу 
поставок.

• Переглянути систему вимірювання обсягів, 
щоб суттєво зменшити похибки, можливо, 
шляхом оцифрування та стандартизації процедур 
вимірювання. Змінити законодавчу базу там, де це 
необхідно, щоб унеможливити некоректні дії під 
час інвентаризації лісів (наприклад, приховування 
фактичного лісового фонду) та маніпуляції при 
визначенні отриманої продукції.

• Провести всебічну оцінку поширеності незаконних 
рубок та лісових злочинів, щоб визначити поточну 
ситуацію та розробити спеціальні стратегії боротьби з 
ними.

• Створити спільну базу даних перевірок 
відповідності нормам, обґрунтованих повідомлень та 
подальших примусових заходів (наприклад, згідно 
з EUTR, записи перевірок відповідності нормам 
вважаються екологічною інформацією і повинні 
розголошуватися без обмежень).

• Краще фінансувати лісове господарство 
шляхом виділення коштів на лісотехніку, склади, 
дорожню інфраструктуру.

• Сприяти політиці та ініціативам щодо ведення 
“кращого” легального лісового господарства, більш 
прозорого та ефективного, щоб допомагати 
лісозаготівельним компаніям у придбані екологічно 

чистих технологій, збільшити додану вартість товарів, 
щоб люди, які займаються лісовим господарством, 
здійснювали вигідну та законну лісову діяльність.

• Покращити стале управління лісами, 
забезпечивши освіту та інформацію для всіх власників 
лісів, зокрема щодо питань збереження природи, 
наявних інструментів для відповідального управління 
лісами (напр., FSC), а також лісового законодавства.

• Переконатись, що закони/правила щодо 
охорони праці та техніки безпеки для 
запобігання нещасним випадкам під час 
лісозаготівлі виконуються ретельно.

• (BG, SK, UA) Впровадити або вдосконалити9 
централізовану електронну систему відстеження 
деревини та відповідних даних задля планування, 
маркування, рубки, сертифікації, транспортування/
відправлення та переробки деревини. Ця електронна 
система має концентрувати всю інформацію про 
ведення лісового господарства (плани/обсяги), щоб 
зменшити ризики шахрайства по ланцюгу зберігання, 
зокрема можливих маніпуляцій з обсягами під 
час торгівлі та транспортування, шахрайства з 
документами тощо. Контроль за лісоматеріалами має 
здійснюватись у реальному часі.

• (SK, UA) Посилити правила щодо видачі 
лісорубних квитків та забезпечити їх 
гармонізоване виконання, приділяючи особливу 
увагу санітарним рубкам — часто зловживаною 
практикою, що використовується для виправдання 
надмірної лісозаготівлі.

• (RO, UA) Невідкладно вирішити питання 
адміністративної роздробленості 
національного лісового фонду, щоб гарантувати, 
що ліси не відчужуються незаконним шляхом, та 
забезпечити належний облік і визначити межі 
лісистих земель та законну власність.

• (RO, UA) Створити незалежну спеціалізовану 
службу охорони лісу у складі спеціально навчених 
представників правоохоронних органів та забезпечити 
відповідність їхніх прав реаліям та складності 
лісових злочинів, наприклад, через достатній рівень 
свободи та гнучкості при здійсненні регулярних та 
непередбачуваних перевірок.

• (UA, SK) Надати чітке визначення поняття 
незаконних рубок у національному 
законодавстві. 

9	 Ukrajina	má	zavedený	elektronický	systém	sledovania	dreva,	ktorý	si	však	vyžaduje	zásadné	zlepšenia.
10 wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps
11 gis.wwf.bg/mobilz/en/
12 d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/analysis_of_illegal_logging_in_bulgaria_2013_2017.pdf

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
імпортерів (Бельгія, Франція)
• Лісова злочинність на національному рівні та 

незаконні рубки і пов’язана з ними торгівля 
деревиною не вважаються значним викликом 
у Франції та Бельгії. В обох країнах проєкт був 
зосереджений на імпортованій деревині з високим 
рівнем ризику та/або тій, що має складні ланцюги 
поставок. Кілька рекомендацій щодо лісів (пов’язаних 
з лісами в країнах-експортерах/виробниках) можна 
знайти в розділі IV (Розслідування).

Передові практики країн-виробників (Болгарія, 
Румунія, Словаччина, Україна)

БОЛГАРІЯ
• WWF Болгарія розробляє мобільний 

додаток для повідомлення про незаконні 
рубки у болгарських лісах10 та платформу 
лісової географічної інформаційної 
системи11 з безліччю шарів інформації, 
зокрема про старовікові ліси, ліси високої 
природоохоронної цінності, заповідні території 
та дозволи на вирубку лісу. Обидва інструменти 
WWF призначені для використання на місцях 
широкою громадськістю та лісовою владою.

• Виконавче лісове агентство створило 
екстрений номер телефону для 
надсилання сигналів на випадок пожеж 
та незаконної лісової діяльності. У 2017 
році завдяки цьому новому інструменту/
структурі було надіслано 8 539 сигналів, з них 
28% стосувались незаконних рубок, 11% — 
транспортування нелегальної деревини та 6% — 
зберігання незаконної деревини.

• Нещодавні заходи щодо боротьби з лісовою 
злочинністю включали: маркування 
транспортованої деревини бірками 
з унікальними номерами, створення 
електронного реєстру з відкритим 
доступом для підприємств та складів, куди 
відвантажується деревина12. Крім того, усі 
транспортні засоби, що перевозять деревину, 
тепер мають бути обладнані GPS, щоб 
Регіональне управління лісового господарства 
могло в режимі реального часу 
відстежувати перевезення деревини.

http://wwf.panda.org/wwf_news/?355571/WWF-BG-Forestry-Apps
http://gis.wwf.bg/mobilz/en/
http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/analysis_of_illegal_logging_in_bulgaria_2013_2017.pdf
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РУМУНІЯ
Міністерство навколишнього середовища, водних 
та лісових ресурсів спільно з урядом Румунії 
створили inspectorulpadurii — портал, який збирає 
дані (також використовуючи базу даних SUMAL) і 
надає користувачам можливість бачити супутникові 
сповіщення та зміни у лісовій рослинності13 14.

WWF підтримав органи влади в розробці 
SUMAL15 — передової системи відстеження 
поставок деревини, яка охоплює центральну 
базу даних та гарячу лінію, на яку люди 
можуть телефонувати, щоб повідомити 
про незаконність поставок або перевірити 
законність відправлень деревини. Це стало 
очевидним кроком вперед у боротьбі з 
незаконними рубками16.

Використання системи є обов’язковим для 
адміністраторів лісів та всіх операторів і торговців, 
які займаються заготівлею, зберіганням, 
переробкою, збутом або здійсненням імпортно-
експортних операцій з деревиною або деревними 
матеріалами. Вона охоплює кожну частину процесу 
— від деревини як лісу до деревини як продукції. 
Усі юридичні документи зареєстровані у цій базі 
даних (документи про оцінку обсягу наявного 
запасу, дозволи на заготівлю, документи на поставку 
деревини).

13 wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22225/Combating_WildlifeCrime_Danube.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14 rt1.forestier.ro:5017/sumalsatelit/#coordonate=24.9668,45.9432/Z7
15 apepaduri.gov.ro/sumal-2/
16 eia-global.org/press-releases/romania-creates-revolutionary-public-access-in-new-online-wood-tracking-system
17 minzp.sk/files/iep/2019_12_ako-zlepsit-sledovanie-tazbu-dreva.pdf

УКРАЇНА
• WWF Україна розробила та нещодавно, у 2020 

році, оновила ГІС-платформу, що містить 
інформацію про статус захисту виявлених 
старовікових лісів в Україні: gis-wwf.com.ua/ 
(в рамках іншого проєкту). Всі старовікові 
ліси поділяються на шари: ліси, які мають 
офіційний статус захищених; ліси, які не 
отримали офіційного статусу захищених; 
та ті, які знаходяться в процесі отримання 
офіційного статусу. Більше того, платформа 
відображає інформацію про частковий 
збіг існуючих заповідних територій із 
виявленими старовіковими лісами, а також 
про розташування старовікових лісів в інших 
категоріях лісів, приміром рекреаційних лісах, 
тощо. Отже, ця веб-сторінка є своєрідною 
дорожньою картою для захисту цінних лісів, які 
ще не отримали статусу захищених.

• WWF-Україна розробив інтерактивну 
інфографіку, яка показує , які документи 
необхідні для затвердження різних видів рубки 
в межах та за межами заповідних територій, а 
також які організації беруть участь та на яких 
етапах. Ця інфографіка ілюструє складність 
процесу затвердження та є корисною для НУО, 
активістів та правоохоронних органів. https://
wwf.ua/logging-interactive-tool/ 

СЛОВАЧЧИНА 
Військові ліси та маєтності Словацької Республіки розробили власну комплексну систему “Evidencia 
vyťaženého dreva” (Облік заготовленої деревини). Система була запроваджена у 2015 році й охоплює 
інформацію про заготовлену деревину17, а саме: 

• інформацію про зберігання та відвантаження деревини (від рубок, зберігання, до відвантаження);
• інформацію про лісові насадження, де здійснювалася рубка лісу;
• унікальний номер (пластикова етикетка) для кожного шматка деревини (ліс-кругляк) або стосу деревини 

(целюлоза або дрова);
• якісну класифікацію (види, якість);
• обсяг і тип заготівлі (планова/санітарна, регенерація/догляд тощо);
• робочу групу, яка здійснювала заготівлю, номер лісового фонду, з якого деревина вивозилася з лісу. 

Система може бути використана як приклад при розробці системи доказів та відстеження деревини 
на національному рівні.

РОЗСЛІДУВАННЯ
Слідчі органи є ключовими у боротьбі з лісовою злочинністю, оскільки вони здійснюють розслідування та 
досліджують можливі підказки для виявлення слідів незаконності та неправомірних дій, які можуть збігатися 
із злочинною діяльністю. Вони відповідають за знаходження вагомих та дієвих доказів, а якість їх роботи 
суттєво впливає на результати майбутніх судових розглядів. Для виконання своєї місії слідчі органи можуть 
покладатися на нові інструменти, що розробляються, як-от криміналістичні методи.

Надзвичайно важливо, щоб вони тісно співпрацювали з компетентними органами на лісовому рівні та із 
судовими органами для підготовки вагомих справ.

Проєкт визначив рекомендації для слідчих органів задля допомоги та подальшої їх підтримки у 
боротьбі з лісовою злочинністю.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, Україна)
• Створити національну базу даних/онлайн-

систему, зокрема записів результатів контролю 
(відповідно до положень EUTR), а також інформації 
про скоєні лісові злочини та статус розслідувань, 
доступ до якої можуть мати лише відповідні органи. 
Це має допомогти визначити вразливі національні 
ділянки з точки зору лісових правопорушень, і вжити 
заходів для протидії кримінальному явищу. У той 
же час це має допомогти скласти карту можливих 
маршрутів, якими час від часу користуються люди, які 
вчиняють такі злочини, спростити потік інформації 
та визначити передові практики. Платформа також 
пропонуватиме можливість обговорення різних кейсів.

• Розробити та використовувати підхід, що базується 
на оцінці ризику, для створення планів контролю 
та встановлення пріоритетів перевірок на основі 
об’єктивних та прозорих критеріїв, з особливою 
увагою до великих лісопромислових компаній 
та лісових злочинів на макрорівні.

• Розробити міжінституційні/уніфіковані 
процедури для забезпечення чіткості та узгодженості 
методів та протоколів розслідування по всьому 
ланцюгу поставок.

• Впорядкувати та оновити процедури (зменшити 
непотрібну тяганину та бюрократизм), щоб скоротити 
час між моментом, коли людина стала свідком 
правопорушення, і моментом, коли вона повідомила 
про нього слідчим органам.

• Використовувати тестування деревини/
криміналістичні методи для забезпечення 
надійних та додаткових доказів для судових справ.

• Краще захищати людей, які розслідують 
правопорушення, враховуючи значні ризики, які 

постають перед ними під час виконання обов’язків. 
Також варто запровадити вищі зарплати та систему 
бонусних винагород.

• Запровадити більш ефективні оперативні 
протоколи для створення та збору вагомих доказів 
для формулювання звинувачення та полегшення 
доступу до технічного обладнання, зокрема 
інструментів для простішого здійснення перевірок та 
проведення ретельних розслідувань, як-от збільшення 
кількості супутникових знімків, відповідних 
баз даних лісового господарства та систем ГІС. 
Зробити доступ до фотографій чи відеозаписів 
легшим, коли це доречно, щоб допомогти довести 
протиправну діяльність, забезпечити достатній 
потенціал для обробки інформації, яка є результатом 
заходів спостереження, та оцінити якість та повноту 
завершених слідчих дій.

• Знайти способи забезпечити, щоб докази, зібрані 
під час розслідування на місцях (і після них), 
були достатньо надійними та дієвими для 
формулювання звинувачення, щоб гарантувати 
можливість передачі справ до суду.

• Затвердити сувору та узгоджену політику 
щодо збору даних про операторів, в ідеалі 
—у формі спільного загальноєвропейського 
реєстру операторів та торговців, що працюють на 
внутрішньому ринку. Такий реєстр може містити дані 
про розмір компаній, країни діяльності, складність 
ланцюгів поставок, частоту імпорту деревини та 
кількість і вартість деревини, що імпортується та 
розміщується на ринку.

• Розробити тренінги/програми щодо 
правозастосування та ефективнішої боротьби з 
лісовою злочинністю для нарощування оперативного 
потенціалу і досвіду та стимулювання особистої 
мотивації органів досудового розслідування, 
відповідальних за виявлення, розслідування та 
фіксацію доказів кримінального правопорушення.

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/22225/Combating_WildlifeCrime_Danube.pdf?sequence=1&isAllowed=y
rt1.forestier.ro:5017/sumalsatelit/#coordonate=24.9668,45.9432/Z7
http://apepaduri.gov.ro/sumal-2/
http://eia-global.org/press-releases/romania-creates-revolutionary-public-access-in-new-online-wood-tracking-system
http://minzp.sk/files/iep/2019_12_ako-zlepsit-sledovanie-tazbu-dreva.pdf
http://gis-wwf.com.ua/
https://wwf.ua/logging-interactive-tool/
https://wwf.ua/logging-interactive-tool/
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• Призначити або посилити спеціалізований 
персонал, що працює з лісовими правопорушенням 
(наприклад, лісова поліція) та тісно співпрацює з 
підрозділами з боротьби з корупцією, підрозділами 
з протидії фінансовій злочинності та прокуратурою 
по всій країні, можливо, з регіональними чи навіть 
районними центрами.

• Посилити співпрацю між національними 
та іноземними структурами, які беруть 
участь у боротьбі з лісовою злочинністю, шляхом 
створення нових платформ комунікації (як-от 
міжвідомчі робочі групи або цільові групи), 
які можуть сприяти обміну даними/досвідом і 
дозволяти правоохоронним органам здійснювати 
спільну діяльність (наприклад, міжінституційні/
наднаціональні інспекції). Це також має гарантувати 
наявність зв’язкових/контактних осіб у кожному 
органі влади, і зменшити ризик того, що корумповані 
посадові особи в одному відомстві блокують ефективні 
правоохоронні зусилля загалом.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
імпортерів (Бельгія, Франція)
• Надати органам влади чіткі критерії, що допоможуть 

їм зрозуміти, коли потрібно застосовувати санкції, та 
визначати належні штрафи для забезпечення 
стримуючих адміністративних стягнень згідно з 
EUTR.

• Затвердити сувору та узгоджену політику 
щодо збору даних про операторів, в ідеалі 
—у формі спільного загальноєвропейського 
реєстру операторів та торговців, що працюють на 
внутрішньому ринку. Такий реєстр може містити дані 
про розмір компаній, країни діяльності, складність 
ланцюгів поставок, частоту імпорту деревини та 
кількість і вартість деревини, що імпортується та 
розміщується на ринку.

• Створити надійну базу даних на національному 
рівні та на рівні ЄС для збору інформації про 
правопорушення, переслідування, розслідування, 
відомих суб’єктів, пов’язаних з лісовою злочинністю, 
modus operandi, підозрюваних гравців, відомі 
шляхи торгівлі та види деревини, якими найчастіше 
торгують, тощо, щоб сприяти розповсюдженню 
інформації, отриманню досвіду та кращій орієнтації 
розслідувань.

• Суттєво посилити потенціал персоналу на 
рівні компетентних органів з метою частішого та 
ефективнішого проведення перевірок операторів, що 
імпортують деревину.

• Використовувати тестування деревини/
криміналістичні методи для забезпечення надійних та 
додаткових доказів для судових справ.

18	 webnoviny.sk/nasvidiek/na-slovensku-vznikne-specialna-enviropolicia/

• Заохочувати та сприяти аналізу гравців, які беруть 
участь у незаконній торгівлі деревиною, та їхнього 
modus operandi.

• Інституціоналізувати співпрацю між органами 
влади та розробити стратегію, протоколи та 
стандарти щодо того, як різні елементи ланцюга 
правозастосування мають виявляти та боротися з 
лісовою злочинністю та забезпечувати ідентифікацію 
партнерів у державних адміністраціях та органах 
влади.

• Здійснювати обмін показниками ризику в 
правозастосуванні між усіма органами влади та 
організаціями.

• Коли бракує доказів для притягнення до 
відповідальності компаній/операторів, що 
порушують EUTR, слід проаналізувати ознаки 
фіскального шахрайства, відмивання грошей 
або зв’язків з організованою злочинністю, щоб 
відкрити можливості для притягнення компанії до 
відповідальності за правопорушення, пов’язані з 
лісовою злочинністю.

• Зібрати та проаналізувати найкращі 
практики ланцюга правозастосування задля 
інформування та вдосконалення підходу до 
розслідування.

• Оснастити співробітників слідчих служб 
протоколами або спеціальними інструкціями 
щодо, наприклад, профілювання ризиків або 
наявних наукових методів, які можуть допомогти їм в 
ефективному контролі та виявленні шахрайства.

Передові практики країн-виробників (Болгарія, 
Румунія, Словаччина, Україна) 

СЛОВАЧЧИНА
Поліцейський підрозділ, який займається 
екологічною злочинністю, був створений 
у 2019 році. При президії Поліцейських сил 
було утворено незалежний Департамент з 
виявлення небезпечних речовин та екологічної 
злочинності. Спеціальні відділи з питань екологічної 
злочинності були створені в рамках наявних відділів 
кримінальної поліції для кожного з восьми окружних 
управлінь поліції із оперативною групою із семи 
фахівців/слідчих для кожної країни.

Також була посилена боротьба із екологічною 
злочинністю на районному рівні. У кожному з 53 
округів по два експерти працюють в окружних 
управліннях поліції (один слідчий та один 
поліцейський). Що стосується штатного потенціалу, 
105 поліцейських та слідчих займаються питаннями 
екологічної злочинності18.

СЛОВАЧЧИНА
Угода про співпрацю з питань виявлення та 
документування екологічних правопорушень 
була підписана у 2020 році між Міністерством 
внутрішніх справ (Поліція Словацької Республіки) 
та Словацькою екологічною інспекцією. Угода 
зосереджена на трьох основних сферах: обмін 
інформацією, консультації та навчальні зустрічі 
для координацї процедур та співпраця під час 
розслідувань19.

РУМУНІЯ
Співпраця існує у різних форматах, наприклад, 
у форматі плану “Лісовий щит”. План “Лісовий 
щит” — це міжвідомча програма співпраці, 
в межах якої різні відомства/органи мають 
спільний план дій щодо вирішення питання 
незаконних рубок.

19 sizp.sk/files/genetika/zmluva_sizp_pz.pdf
20	 Nellemann,	C.	et	al.	2020.	The	wicked	problem	of	forest	policy

УКРАЇНА
Поліція та Служба державної безпеки постійно 
доповідають про розслідування незаконних 
рубок, розпочатих у різних регіонах, а також 
про службовців лісового господарства (включаючи 
керівників регіональних управлінь лісового 
господарства), яких спіймали при спробі дати хабар. 
Це вказує на обізнаність щодо цих питань і що деякі 
відомства розслідують цю поширену проблему.

Група, що сприяє розслідуванням Інтерполу 
та яку залучають до розслідування підозрілих 
вантажів деревини, вилучених національними 
органами влади у Східній Європі, об’єдналася із 
Agroisolab та національними органами влади для 
впровадження криміналістичних технологій. Вона 
проаналізувала вилучену деревину та довела її 
ймовірну незаконність. Завдяки використанню 
цих спеціальних інструментів криміналістики 
було доведено незаконне походження деревини та 
підтверджено шахрайство з документами.

Передові практики країн-імпортерів (Бельгія, Франція)

БЕЛЬГІЯ
З вересня 2020 року федеральна поліція Бельгії має 
повноваження розслідувати екологічні злочини, 
пов’язані з фауною та флорою. Це має підвищити 
рівень кваліфікації та спроможність проводити 
міжнародні розслідування, пов’язані із злочинними 
мережами.

ФРАНЦІЯ
Французький компетентний орган здійснює 
спеціальну підготовку контролерів за допомогою 
сторонніх організацій, які мають досвід у виявленні 
незаконної деревини.

МІЖНАРОДНИЙ ПРИКЛАД: БРАЗИЛІЯ
Приклад бразильського Загальносекторного 
плану захисту та боротьби з вирубкою лісів в 
Амазонці (PPCDAm)

Незважаючи на те, що це відбулося в Бразилії, 
PPCDAm, як один з найбільших успіхів у сфері 
екологічної злочинності, що на сьогодні 
досі не був повторений, демонструє, що, за 
наявності потужної політичної підтримки та 
мультидисциплінарного підходу, можливо 
побороти лісову злочинність у великих 
масштабах. Цей досвід та передова практика 
можуть стати взірцем для наслідування та 
прикладом ведення широкомасштабного 
розслідування та правозастосовних дій.

Як говориться у публікації The wicked problem of 
forestry20 (“Жорстка проблема лісового господарства”: 
“(...) на одне відомство було покладено повну 
відповідальність за координацію: Виконавчий 
офіс Президента у тісній співпраці з Федеральною 
поліцією, включаючи координацію та реалізацію з 13 
міністерствами та багатьма іншими партнерами. (...) 
Накладено понад 41 000 штрафів на суму 3,9 млрд. 
доларів США. 700 людей було заарештовано, багато 
з них притягнуто до кримінальної відповідальності, 
вилучено 1 мільйон метрів кубічних тропічної 
деревини, конфісковано або знищено 11 000 об’єктів 
власності, обладнання та майна”.
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СУДОВА СИСТЕМА
Судова система, зокрема судді та прокурори, має відігравати ключову роль у розслідуванні, притягненні до 
відповідальності та засудженні осіб, винних у лісових злочинах. Незважаючи на вагомі дані та докази, що 
свідчать про поширеність лісових злочинів, наразі більшість лісових злочинів не потрапляє до суду, особливо 
у справах, що стосуються відомих людей та організованих злочинних мереж. Це створює відчуття безкарності 
серед правопорушників та негативно впливає на сприйняття громадянським суспільством загалом.

Можливо, судова система історично не була добре обізнана та підготовлена щодо екологічних злочинів, 
але їй належить вирішальна роль у переслідуванні лісових злочинів шляхом введення жорстких санкцій 
з особливою увагою до великих гравців та кримінальних мереж. Це стимулюватиме масштабні публічні 
дебати на національному рівні. Тим часом оприлюднення та поширення інформації про стягнені штрафи та 
інші покарання створить відчуття відповідальності серед правоохоронних та судових органів та допоможе 
стримати злочинну поведінку.

Проєкт визначив рекомендації для судових органів задля допомоги та подальшої їх підтримки 
у боротьбі з лісовою злочинністю, а також кілька додаткових рекомендацій щодо законодавчих 
органів країн-виробників.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, 
Україна)
• Забезпечити навчання суддів та прокурорів 

з питань екологічної злочинності, зокрема 
лісових злочинів, та забезпечити, щоб люди, 
які працюють у сфері правосуддя, були достатньо 
поінформовані/обізнані про шкідливі та згубні 
наслідки безкарності лісових злочинів. 

• Забезпечити належний захист свідків/інформаторів 
щодо лісових злочинів відповідно до вимог Директиви 
про захист інформаторів 2019 року (2019/1937). 
Держави-члени ЄС мають гарантувати швидке й 
адекватне інтегрування Директиви у своє національне 
законодавство до грудня 2021 року.

• Серйозні порушення лісового законодавства та 
подальша торгівля деревиною вимагають жорстких 
правозастосовних заходів, при цьому особлива увага 
має приділятися кримінально-правовим заходам. 
Фокус правозастосовних дій слід змістити 
з дрібних лісорубів на великі корпорації та 
кримінальні мережі.

• Потрібно більше стимулювати використання 
криміналістичних методів в лабораторіях та 
використовувати їх для судових справ.

• Створити робочу групу та активізувати співпрацю 
між судовими органами та лісовими/
митними/слідчими органами з метою 
виявлення перешкод у застосуванні законів 
про лісові злочини (наприклад, чому більшість 

виявлених правопорушень не потрапляє до суду) та 
вироблення рішень для більш ефективних дій.

• Необхідно частіше покладатись на кримінальне 
законодавство, щоб забезпечити суворе покарання 
за лісові злочини.

• Разом з НУО, країни-члени ЄС мають 
відігравати активну роль у підвищенні рівня 
обізнаності та уваги щодо лісових злочинів і, 
на регулярній основі, розкривати інформацію про 
правозастосування EUTR, можливо у формі публічних 
реєстрів або спеціально створених веб-сайтів із 
даними про перевірку відповідності, обґрунтованими 
повідомленнями та подальшими правозастосовними 
заходами, як-от вилучення та притягнення до 
кримінальної відповідальності.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
імпортерів (Бельгія, Франція)
• Влада не повинна ігнорувати адміністративні штрафи 

як інструмент ефективного та стримуючого 
санкціонування.

• Забезпечити додаткову підготовку прокурорів 
та суддів задля підвищення їхньої спеціалізації в 
екологічних злочинах, зокрема лісових злочинах.

• Збільшити використання офіційних каналів 
комунікації, що сприяло б посиленню доказовості у 
судових процесах.

• Разом з НУО, країни-члени ЄС повинні 
відігравати активну роль у підвищенні рівня 
обізнаності та уваги щодо лісових злочинів 

і, на регулярній основі розкривати інформацію про 
правозастосування EUTR, можливо у формі публічних 
реєстрів або спеціально створених веб-сайтів із 
даними про перевірку відповідності, обґрунтованими 
повідомленнями та подальшими правозастосовними 
заходами, як-от вилучення та притягнення до 
кримінальної відповідальності.

ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, 
Україна)
• Встановити більш суворі покарання та санкції за лісові 

злочини.

• Законодавча база має бути жорсткішою 
(нульова толерантність до незаконних рубок) та 
мають застосовуватись санкції залежно від тяжкості 
порушення.

• Необхідно проаналізувати чинну лісову політику та 
переглянути/переформулювати її для спрощення 
та зменшення кількості законодавчих актів, 
переконатися, що не залишається місця для вільного 
тлумачення, і напрацювати більш ефективні, дієві та 
чіткіші закони.

• Внести зміни до законодавства, щоб забезпечити 
захист свідків та запровадити фінансові винагороди, 

21	 Kureková,	I.	2018.	Envirokriminalita	a	generálna	prokuratúra.	Enviromagazín.	5:13-15	enviromagazin.sk/enviro2018/05_enviromagazin_2018.pdf
22 clientearth.org/media/tcgd2g4j/eutr-news-april-to-june-2019-ce-en.pdf
23 lecommercedubois.org/actualites.php?id=427&PHPSESSID=f4n3oueh6ram1v5bbnrnel13j1

зокрема як спосіб стимулювання поліції та слідчих 
органів до розслідування корупції та шахрайства, 
пов’язаних з лісовими злочинами.

Передові практики країн-імпортерів (Болгарія, 
Румунія, Словаччина, Україна)

СЛОВАЧЧИНА 
Спеціалізація прокурорів у сфері екологічних 
злочинів була запроваджена на рівні генерального, 
крайових, а також окружних прокурорів у 2008 
році21.

Передові практики країн-імпортерів (Бельгія, 
Франція)

БЕЛЬГІЯ-ФРАНЦІЯ
У 2019 році бельгійський оператор був 
оштрафований на 12 000 євро за порушення вимоги 
EUTR щодо проведення належної перевірки22, а 
французький оператор був оштрафований на 5 000 
євро за аналогічне правопорушення. Хоча обидва 
штрафи можуть не бути стримуючими, такі дії 
свідчить про те, що відповідні органи починають 
вживати правомірних заходів23.
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Пень з незаконно спиляного букового дерева (Fagus sylvatica), з ділянки з масовою незаконною рубкою, знайденою в Ужанському нацпарку у 
2018 р., яка не була визнана адміністрацією парку.  

http://enviromagazin.sk/enviro2018/05_enviromagazin_2018.pdf
http://clientearth.org/media/tcgd2g4j/eutr-news-april-to-june-2019-ce-en.pdf
http://lecommercedubois.org/actualites.php?id=427&PHPSESSID=f4n3oueh6ram1v5bbnrnel13j1
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПІДРОЗДІЛИ: АНТИКОРУПЦІЯ, БОРОТЬБА 
З ШАХРАЙСТВОМ ТА ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ
 Спеціалізовані підрозділи, як-от підрозділи, що ведуть боротьбу з фінансовими злочинами, організованою 
злочинністю чи антикорупційними ініціативами, відіграють додаткову роль у підтримці виявлення, 
ідентифікації та засудження правопорушників/злочинців, пов’язаних з лісовою злочинністю. Лісові злочини 
часто вчиняються у зв’язку з іншими злочинами, наприклад ухиленням від сплати податків, корупцією, 
хабарництвом, вимаганням, шахрайством з документами та відмиванням грошей.

Підрозділи, що ведуть боротьбу з фінансовою злочинністю, можуть допомагати виявляти можливу участь 
людей у злочинних схемах за допомогою фінансових розслідувань, наприклад судово-бухгалтерського 
обліку або аналізу чистої вартості. Тим часом незалежні антикорупційні підрозділи допомагають боротися 
з корупцією та запобігати їй, а також сприяють формуванню прозорості та довіри в уряді, у такий спосіб 
покращуючи нагляд та моніторинг, особливо в екологічному та лісовому секторах, де часто трапляються 
конфлікти інтересів та політичне втручання. Ці спеціалізовані підрозділи суттєво доповнюють роботу решти 
елементів ланцюга правозастосування у боротьбі з лісовою злочинністю.

Проєкт визначив рекомендації для спеціалізованих підрозділів задля допомоги та подальшої їх 
підтримки у боротьбі з лісовою злочинністю. 

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, 
Україна)
• Зробити запобігання корупції у лісовому секторі 

центральним напрямом діяльності органів 
влади та підготовки прокурорів, а також стимулювати 
розслідування щодо мереж організованої злочинності, 
залучених до лісових злочинів.

• Надати повноваження антикорупційним 
органам будь-якими способами (у тому числі шляхом 
залучення та навчання профільного/спеціалізованого 
персоналу).

• Збільшити заробітну плату для всіх лісових 
служб та працівників слідчих органів, щоб зменшити 
ймовірність корупції через підкуп. Наразі зарплати 
здебільшого занадто низькі.

• Визначити закони та протоколи так, щоб 
корупція, кумівство та участь і втручання політиків 
у лісовий бізнес, управління та політику суттєво 
зменшились.

• Припинити політичне висування представників 
контролюючих органів.

• Підвищити рівень прозорості, щоб гарантувати, 
що контракти та тендери, пов’язані з лісовою 
діяльністю, вигравались чесно, а не через хабарі чи 
політичні контакти.

• Посилити інституційну співпрацю між органами 
влади для кращого проникнення у кримінальне 
середовище.

• Поліпшити доступ до інформації; незалежні 
органи контролю мають складатися із представників 
різних експертних інституцій.

• Забезпечити засудження людей за корупцію 
на високому рівні, щоб сприяти підвищенню 
обізнаності громадянського суспільства з цього 
питання.

• Проводити інформаційно-просвітницькі 
кампанії.

• Визначити належний та надійний метод розрахунку 
фінансових збитків, спричинених лісовою 
злочинністю, щоб оцінити поширеність проблеми та 
розробити відповідну стратегію її вирішення.

Рекомендації, найбільш актуальні для країн-
імпортерів (Бельгія, Франція)
• Громадська комунікація щодо екологічної 

злочинності, корупції та шахрайства є вирішальною 
для підвищення політичної обізнаності та 
збільшення ресурсів та фінансування. 
Державні службовці мають відігравати активну роль у 
комунікації.

Передові практики країн-виробників (Болгарія, Румунія, Словаччина, Україна)

24 theguardian.com/environment/2018/may/31/romania-breaks-up-alleged-25m-illegal-logging-ring

РУМУНІЯ
У травні 2018 року повідомлялося, що силові 
служби Румунії здійснили низку рейдів, щоб 
зірвати ряд незаконних рубок на суму нібито 
у 25 мільйонів євро. 24

СЛОВАЧЧИНА 
З боку антикорупційного підрозділу (NAKA) 
зростає інтерес до незаконних рубок. У 2020 
році були проведені розслідування та рейди, і 
кільком особам, підозрюваним у корупції та 
відмиванні грошей, пов’язаними із торгівлею 
деревиною, були пред’явлені звинувачення.

УКРАЇНА
Після Революції гідності у 2014 році, Україна 
створила нові антикорупційні органи, як-от 
Національне антикорупційне бюро, Національне 
агентство з питань запобігання корупції, 
Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а також 
Вищий антикорупційний суд. Зараз Національне 
антикорупційне бюро бере участь у розслідуванні 
корупції у лісовому господарстві. 
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Криміналістичні методи
Інноваційні методи наукового тестування в лабораторіях 
сьогодні дозволяють виявляти певні типи шахрайства/
порушення законодавства, наприклад, у контексті EUTR. 
Криміналістичні методи дозволяють ідентифікувати види 
деревини.

Ці методи беруть до уваги сутнісні властивості деревини, 
які неможливо підробити. Існує кілька криміналістичних 
методів, найпоширенішими з яких є:

• Тестування анатомії деревини: усталений метод, 
який зазвичай застосовується для ідентифікації 
видів деревини твердих порід, шпону, фанери тощо. 
Він передбачає макроскопічне та мікроскопічне 
дослідження, під час якого рід і, у багатьох випадках, 
вид зразків деревини можуть бути точно визначені на 
основі їх анатомічної структури.

• Ізотопні випробування: Ізотопи таких загальних 
елементів, як водень, кисень, азот, сірка та вуглець, 
зустрічаються у різних пропорціях в різних 
географічних районах і поглинаються рослинами 
та включаються в їх структуру. За умови наявності 
еталонного матеріалу, аналізуючи пропорції ізотопів у 
рослинах, можна визначити, де вони виросли.

• ДНК-тестування: ДНК-аналіз порівнює генетичні 
послідовності, вилучені зі зразків деревини, з базою 
даних генетичних стандартів. ДНК-тестування 
може бути використано для популяцій, видів або 
окремих колод. Як тільки видові специфічні маркери 
деревини ідентифіковані, генетичний метод можна 
використовувати для однозначного визначення її 
виду.

Лісова злочинність
За даними Інтерполу, “лісова злочинність” — це 
узагальнюючий термін для опису злочинної діяльності 
(що здійснюється всупереч національному чи 
міжнародному законодавству) в лісовій галузі, що охоплює 
весь ланцюг поставок: від заготівлі (незаконні рубки) та 
транспортування до обробки, продажу, торгівлі, імпорту 
та експорту. Він також стосується тих кримінальних 
злочинів, які сприяють такій діяльності, зокрема 
шахрайства з документами, корупції та відмивання 
грошей25.

25 https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf
26 https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_

ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
27 unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf

Організована злочинність
Відповідно до Конвенції ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності (2004)26:

a. “організована злочинна група” означає структурно 
оформлену групу з трьох або більше осіб, що існує 
протягом визначеного періоду часу і діє узгоджено 
з метою здійснення одного або декількох серйозних 
злочинів чи правопорушень, визнаних такими 
відповідно до цієї Конвенції, для того, щоб одержати, 
прямо чи опосередковано, фінансову або іншу 
матеріальну вигоду;

b. “серйозний злочин” означає поведінку, що становить 
злочин, який карається п озбавленням волі на 
максимальний строк не менше чотирьох років або 
більш суворою мірою покарання.

Лісовий злочин, пов’язаний з бідністю
Організована злочинність відрізняється від лісової 
злочинності, пов’язаної з бідністю27. Управління 
Об’єднаних Націй з наркотиків та злочинності визначає, 
що, “хоча дії, що стосуються протиправної діяльності, 
пов’язані між собою (наприклад бідні фермери, які 
працюють як комбайнери та постачальники для 
контрабандистів-торговців), все ж важливо розмежовувати 
діяльність, пов’язану з потребами та бідністю, і ту, що 
здійснюється через жадібність та бажання отримати 
надприбутки. У країнах, що розвиваються, бідність може 
бути фактором, що спричиняє правопорушення проти 
диких тварин та лісів (...). У зв’язку з цим формальна 
криміналізація може бути шкідливою для людей, чиє 
життєзабезпечення залежить від дикої природи та лісових 
ресурсів”.

Корупція
Не існує єдиного визначення корупції. За даними 
Інтерполу, корупція визначається як:

• нецільове використання наданої влади для особистої 
вигоди, або

• будь-який спосіб дії чи недіяння з боку фізичних 
осіб чи організацій, державних чи приватних, що 
порушують обов’язок чи зобов’язання, передбачені 
законодавством, або довіру, задля отримання 
прибутку чи вигоди.

У світовому вимірі щорічна ціна корупції у лісовому 
секторі оцінюється приблизно у 29 мільярдів доларів. 
Хабарництво розглядається як найпоширеніша форма 
корупції у лісовій галузі. Іншими формами корупції, у 
порядку від найбільш до найменш поширеного після 
хабарництва, є такі: шахрайство, зловживання службовим 
становищем, вимагання, кронізм (блат) та непотизм 
(кумівство)28.

Modus operandi
Modus operandi стосується методів, що застосовуються 
для здійснення лісових злочинів (див. термін вище) по 
всьому ланцюгу поставок, від незаконної заготівлі до 
транспортування та продажу.

Правопорушення
Для цілей цього звіту термін “правопорушення” 
охоплює всі види діяльності, які можуть бути предметом 
кримінальної чи адміністративної відповідальності. 

28 unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
29	 OHCHR	(2014).	A	Practical	Guide	for	Civil	Society:	Civil	Society	Space	and	the	United	Nations	Human	Rights	System.

Громадський простір
Місце, яке займають члени громадянського суспільства 
в суспільстві; середовище та рамки, в яких функціонує 
громадянське суспільство; а також стосунки між 
учасниками громадянського суспільства, державою, 
приватним сектором та широкою громадськістю29.

Санітарні рубки
Санітарні рубки стосуються практики заготівлі мертвих 
або хворих дерев з метою запобігання розповсюдженню 
хвороб чи шкідників на інші ділянки лісу. Це стандартний 
інструмент управління економічними лісами, що 
виробляють деревину для комерційного використання, 
за певних умов, визначених законами. Вони можуть бути 
суцільними та вибірковими. Санітарними рубками іноді 
зловживають, прикриваючись ними для комерційної та 
незаконної діяльності, пов’язаної з лісовою злочинністю.

https://www.interpol.int/content/download/5149/file/Global%20Forestry%20Enforcement%20Prospectus%202019-web.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
http://unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
http://unodc.org/documents/Wildlife/Toolkit_e.pdf
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IMMEDIATE ACTIONS THAT SHOULD BE TAKEN BY:
THE EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN COUNTRIES
• The European Commission holds EU member states accountable 

to their commitment to eliminate illegal logging and ensures a better 
and harmonised implementation across all EU member states. 

• The European Commission carries out an assessment of whether 
the penalties set by EU member states under the EUTR are 
effective, proportionate and dissuasive.

• Training for judges and prosecutors is carried out across the EU 
member states on the EUTR.

• The European Commission encourages and provides guidance 
on how to best use forensic methods in fighting forestry crime and 
ensures authorities are using them regularly and systematically.

• Ensure strong implementation of Whistleblower Directive. 

• Transparent and clear strategies to combat forestry crime are 
established by governments at national and regional levels.

• Transparency and public communication about forestry crime, 
corruption and fraud is made more central to increase political 
awareness and increase resourcing and funding.

• Competent Authorities establish greater transparency towards the 
public and relevant stakeholders.

• Guidance is developed for customs staff on establishing and 
developing improved risk analysis for timber imports.

• Competent Authorities are provided by governments and the European 
Commission with a clear framework to help them define adequate fines 
and to ensure dissuasive administrative penalties under the EUTR. 
More severe penalties and sanctions for forestry crimes are imposed.

• Staff capacity of Competent Authorities is reinforced. 
• Competent Authorities carry out analysis on companies known to be 

suspects, traffic routes, cover-ups and timber species most commonly 
trafficked. 

• Indications of fiscal fraud, corruption, money laundering or links to 
organised crime are investigated, including in the case of alleged 
illegal timber imports.

• Checks under the EUTR and other relevant laws must be more 
effective and thorough, especially on companies known to be suspects 
and dealing with high risk products

• Competent Authorities and enforcement agencies are equipped with 
protocols on risk profiling and available scientific techniques that could 
support them in efficient checks and fraud detection.

• People uncovering offences and whistleblowers are better protected.

• Salaries are increased for 
forest and staff investigating 
bodies to cover livelihood needs 
and reduce the likelihood of 
corruption through bribes*.

• Corruption in the forestry sector 
is made a central focus for 
authorities and prosecutors to 
make large cases of forestry 
crimes effectively investigated. 

• The focus of enforcement 
actions is shifted towards large 
corporations and criminal 
networks (including by using 
forensic methods to produce 
evidence) instead of small-scale 
loggers 

• Specialised staff dedicated to 
investigating forestry offences 
are appointed and appropriate 
performance indicators are 
introduced for staff with 
supervisory responsibilities. 

*The blue recommendations are relevant in priority 
for countries facing forestry crime at domestic level 
(such as for example Bulgaria, Romania, Slovakia 
and Ukraine). 

CHANGES NEEDED TO STRENGTHEN THE 
EUTR

• The product scope of the EUTR is extended to include all 
products containing wood

• Due Diligence obligations are extended to traders to capture 
participants circumventing the law.

• To ensure transparency, the obligation for operators and traders to 
declare wood species and origins at the point of sale is introduced

20302025
THE ACTIONS CONTRIBUTE TO

SHORT TERM
• Public pressure and awareness raising about 

forestry crime and corruption increases amongst 
civil society, institutions and authorities in 
European Countries - 

• Forestry crime is prioritised by authorities and 
receives sufficient political support at EU and 
higher government levels

• Proper enforcement of the EUTR 
prevents imports of illegal timber 
products into EU member states 
or illegal logging that takes place 
within the borders of the EU

• Political pressure and strangleholds 
on the forestry system and possible 
links between politicians and the 
forest business and/or organised 
crime shrink in project countries.

• Destruction and degradation of 
forest ecosystems in the EU and 
Ukraine due to illegal logging is 
stopped.

• Penetration into organised 
networks involved in forestry crime 
is made possible and related cases 
are prosecuted in project countries.

• The EU is able to fulfil its 
commitments made under 
the Green Deal and the 
Paris Climate Agreement 
by effectively addressing 
deforestation and forest 
degradation 

MID TERM (BY 2025) LONG TERM (BY 2030)
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