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КОНUЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ 
ПРОКУРАТУРИ УКРАlНИ 

)lіил,ніетn 11рокуратури, осоGлино її цснтраJІnноІ·о ор1·ану, :шющ11 

була в центри суспL1ьної уваги з першІтх років існування незалежної 

України. Варто відзначити, що 3акон України «Про прокураТ)1)У'>, який 

набрав чинності з 1 грудня 1991 року [11 був О.іІНИМ з перших законо
давчих актів незалежної України. Згодом в проuесі суспільного розnи
тку ;:ro нього шюсІШись тміпи і ;:юповпеппя, які, втім, пе зазіха.1и па 

tіОІ'О KOHI(CII'I')I3_11hHi ОСНОНИ, OC06JJИHO СТОСОННО фуНКІІіЙ І Ірокуратури 

та її Щ1І'і:!Ні:1і:!І(іt-іноІ'О устрою. Починаючи :1 наGутІ'}І Україною членетна 

в Раді Свроп:и у 1995 році з боку органів Парла:\1ентськоїАса:\1блеї Ради 
Свропи постіІ':шо луналr заюшки до Української в.1ают про пр:истосу

вання законодавства України про прокуратуру до законодавства інших 

держаn шляхом її інтеграuії до судоnої n.1ади і обмеження ф)'ІІкцій про

куратури сферою кримішшьного переслідушшня. Проте якісні зміни у 
11.ьо_v1у наІІр}І_V1КУ Gу.Іи 3роG.Існі ІІіс.Іи ІІрИХ(Щу ;to НJІа;tи н Україні ра,І~и
ка.ІІ,ІІИХ ІІрИХИ.,ІІ>ІІИКіВ рсфор_V1 ІІіС.,ІИ -НН10ВИХ ІІО;LіЙ 2() 13-2() 14 років. 

Ві;~Іюві;шо ~~о статті 121 JJOKИ що чинної КонсІ·итуцїі України ІІа 

ІІТJОКуратуру IIOK~Іa,J(aiOThCs.J такі фуНКІ(іЇ: ІІі;rтрИМі:ІННs.І ,І(СрЖаННОІ'О oG
HИHyHaЧCHHs.J н су,т(і; наглs.~,т( :1а ;(о;(сржанним :шконін ЩlІ'анаr\fИ, s.~кі ІІJЮ

ВО.JЯТЬ оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досу.Jове слі.Jство; 

наг.lя.J за .JО.Jержанням законів при виконані су.Jових рішень у кримі

нальпих спраnах, а також при застосуnашrі інших зaxo.Jin примуеоnого 
характеру, поn'язаrшх з обмежешrя11 особистої сnободи громадян; на

гляд за додержашrя11 праn і сnобод лю.Jшш і громадянина. додержан
Н}ІМ 3і1КОН1Н :1 І ІИХ ІІИТаНh ОТJІ'аНаМИ НИКОНаНЧОЇ НJІа,І(И, ОрІ·анаV1И MlCI(C
HOI\) саVІонрщ(унанни, їх Іюса;юниVІи і с~ІужGоними осоGам11. 

Докорінні зміни у правовому статусі прокуратур:и почал:ися після 

ухва.1ення ПАРG Резолюuій 1755 2010 «Функціонування демократич
них інституцій в Україні 4 жовтня 2СЮ4 r21. Бу.1о оперативно розроблено 
і у 2СІО5 poui прийнято rюnий Закон України «Про прокуратуру., [З]. 

При цьому nідпоnі.JІІИХ змін .JO Копституції України па той час не 
GyJю ннсссно, }ІК І(С не :1poGJ1cнo і .ІtотсІІср, ІІ(О нанр}ІJ( чи vюжна ро:1ІІі

нюнати }ІК ІІршІн Іюнап1;(о Сkноннот Закону. 

Функції прокуратурІт визначені у розділі ІУ .'Закону, який названо 

Повноваження Щ)QK)'l)Qpa з виконання поЮІа.Jених на нього функuій». 

Фактично у uьо:му розділі об'є.Jнано як функції, так і повноваження, 
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1110 никористонуютhоІ 11ри їх рсшІі3аІІіЇ. Ві;tІюні;(но ;ю ІLн-:ї норми 

«Прокурор ІІі;tтримуt-: J(СрЖаННС оGнинунаЧСНН}І Н CYiLOH0\1)' ІІрОН<ІіLЖСН
ні II(OjlO КрИVІіНШІhНИХ ІІраНОІІЩ1УІІІСНh>> (ст.22), ~щіtіснкн-: ІІрСJ(СТ<ІННИ
UТВО інтересів гро:\tацянина або цержави в суці у випацках та порядку, 

перецбачених законо:\t (ст.2З); наг .. 1яц за цодержанням законів орга
па:ии. шо проnоцять оператишю-роJшукоnу дія .. 1ьпість, цізнанпя, до
суцоnе слі,::rстnо(ст.25) (зауnаЖІню, шо форму .. 1юnюшя цього пупкту пе 
nідпоnі,::rають нор:\tа:и чишюго Криміна.lьІюго процесуальпого ко,::rексу 

України); наІ·;ІИіL 3а l((ЩсржанюІ\1 :шконін 11ри никонанні сужтих рі

ІІІСНh у Кр~1\11На;ІhНИХ СІІранах, а ТаКОЖ І ІрИ 3астосунаНН11НІІІИХ :ШХ())'[ІН 

примусового характеру, пов'язаних з обмеження:\'1 особистої свободи 

громадян (ст.26 3акону). 

Ви .. 1учена функція наг.1я,::rу за цоцержанням прав і свобо,::r громадян 

органа:\ш пуб .. 1ічної n..1a,::rи, як і бу,::rьякі залишки т.зn. зага.lьІюго паг.1я,::rу 
прокуратури. 

Остаточно 11итанни ІІ(О;Lо функІІ.іі1 11рокуратури наVІічсно киріІІІИ

ти н Законі України <<Про ннсссню1 3VІін J(O КонституІ(іЇ України ІІ(О;Lо 
правосу,::r,::rю> проект якого внесено Презицентом України у статті ІЗ 1, 
єц:иній статті, щупсвяченій організаuії й ція.т1ьності проК)1)аТ)1УИ . .Jo 
числа функuій прокуратури в ньо:\'1У ві,::rнесено: пі,::rтримання публічного 

обnипуnачення n cy,::ri; 2) організація і процесуальне керішшuтnо цocy
,::ronи:\t розслідуnаннюл, nирішеппя nіцпоnілю до закону інших питань 

lllil час КflИМІІІаJІІ,ІІОІ"О ІІрОШС:LЖСІІІІИ, ІІаІ'.І}І,:l -ш ІІСІ'.ІаСІН1\Н1 та ІІІІІІИМИ 

СJІі,:LЧИМИ і р01ІІІУКОІН1\Н1 ,:LіИ\Н1 ОрПlІІіІІ ІІраВОІІЩ1}1іLКУ (1ара:1- ІІраво

ОХОрОІІІІИ\1И ОрПtІШ\ІИ); 3) ІІрс,:LсТаІІІІИІІТІЮ іІІТСflССіІІ ,:LCflЖ<liН1 В cy,:Li у 

НИК.ІЮ'ІНИХ НИІІаіІКНХ іН ІІЩНІіІК)', 11(0 НИ3Н<l'ІСНі 3аКОНО\І>> 141. 
1\ікано ІІОріНЮІТИ ІІЮ НОр\1)' :1 ІІОJІОЖСНН}ІVІИ ЧИННОП) ІІ(Оt1но ІІрИ

ЙНЯТОГО 3акону України «Про пpoK)'l)aT)'lJY>>. Перецбачається захист 

прокуратурою інтересів держави істотно скоротити (у вик.r1ючних ви

падках), а Jахист праn і сnобоц .. 1юцини і громадянина nзага .. 1і nик.lю
чити. Сnого часу Венеuійська ко~tісія ·:шжаца.1а. шоб <•:Предсташшцтnо 
прокуратурою об:иежуnа .. 1ось nипацка:ии. це фігурус пу6.1ічний інтерес, 
та l\C нсмаt-: конфJІіктін 3 оснонни VІ и ІІрана\111 і сноG(ща VІ и осоGи». 

ВрсІІІті рсІІІТ, }ІК ні;t3начсно н .-Іітсратурі: <<Бс3умонно, нанітh н наі1-

цемократичнішому суспі.r1ьстві інтереси гтю:\tацянина і держави можуть 

розрізнятись. А1е це зовсі:\t не означає, що вони є антагоністичними. 

Адже права і свободи люцини і гтю:\tацянина та їх гарантії визначають 

нtіст ,::rія .. 1ьпості держа nи (ч.2 ст.3 Копституuії України)•> [5, с. 377] 
Цікаnо як би посташLlись 3рапепі і ска.1ічені n АТО українські бійuі 

aGo їх сіVІ ї', о;tсржанІІІ и бюрократичні і ні.іLІІ исю1 такою П111у: «Я Вас (aGo 
їх) на ;loнGac не Іюси~шн», }ІК КОJІИСh не 1юси;ш;н1 ;ю Аф1·аністану. А.;tжс 

прокурор позба:в..1яється бу,::rь-яких реа..1ьних повноважень д.т1я ініuію

вання поно:в..1ення порушених прав ш .. lЯХО:\1 суцового представництва, а 
це мог .. 1о б стати важlІШ:И:\'1 завцання:\1 пере,:::rусі:\'1 військових прокураТ)1). 
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СтатнІ ІЗІ-І 3а3наченою ІІрея1іІентськоІ·о :шконо11роекту 3GеріІ-ш-: 

існуючиі1 11ор~нок ІІрІнначеНН}І і :шіJІьнеНН}І Генерш1ьно1·о ІІрокуро

ра Україн11 Пре3ИіІентом України 3а 3І'о;юю Верхонної Ра;(и України. 

Строк повноважень Генера .. 1ьного прокурора України передбачається 
3бі.r1ьшити 3 п'яти до шести років. При цьо:\tу зас .. чтовує на підтримку 
по.:юження законопроекту про :\ЮЖ.lиnість прийняття пар.:ш:иеІІТО:\f ре

:ю .. lюції пе.аоnіри Гепера.lЬІЮ:\tу прокурору України, шо тягне за собою 
його nідетаnку з поса.аи. 

На жш1ь, ик-\южна констатунати 3 ІЮІІереіІньої 11рактики, Gі;ІьІІІість 

Генера.-Іьних 11рокурорін України не )·юро(іІшІа нІнначеноп) конституІІ.іі1-

ного строку~ а .аеякі 3 них, особливо останні:\'І чaco:vt:, під вшІиво:v~ бурх
.1ивих по.1ітичних по.аії бу.1и змушені 3ВЇ..lьнятись через декі1ька :\'Іісяuів. 
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СУДОВО· ПРЕДСТАВНИЦЬКА ФУНКЦІЯ ПРОКУРАТУРИ: 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ І РОЗВИТКУ 

В історичному коптексті :ш :шачепа фупкuія :шnжди була похідпою 

nід фупкuії нагляду за .ао.аержанпюл і застосуnашІЯ:\f :шкопіn n Україні 
(3аІ·а;ІhНОІ'О наІ'ЛІ;tу). Фактична ;Іікні;щІ(і~І о<:танньоІ'О н <:уча<:них умо

нах неминуче ІІОС~ІаGИJІа \ІІОЖJІИНО<:Ті СУJ(ОІЮ-ІІрокурорСЬКОП) ІІре,Т(

СТаБН:ИЦТВа, Т:И:\'І бі..1ьше, шо автори ч:инного 3акону України «Про про

кураТ)1)У•> під вштивом структур Ра.а:и Свропи 3роб1пти .а .. 1я цього все 
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