
уск.;ш;LНСН ИМ НСНИ3НаЧСНіСТЮ Н Законі 11 ИХ ІІрОІІСJ\УР та :ШІ'аJІОVІ ІІОрИіlК)' 
ІІронс;(сНН}І конкурсною ні;tбору. 

3 01-:.:ІИіl)' на НКа3аНС, нcof>xi;LHO 1103ИТИННО НіJ(VІіТИТИ 3аТНСріLЖСНИі1 

наказом .Jиректора НАБУ ві.J: 23 квітня 2015 року N2 3-н Поря.J:ок прове
.J:ення ві.J:критого конК)'l)СУ для призначення на поса.J:и у Hauioнa.:JЬHO:\ty 
аптикорупційно:иу бюро України, nЬпоnідпо ..:::ro якого копкурс пере.J:
бачас скла.аапня кnа .. 1іфікаційного іспиту (тестуnаппя) та проnе.аення 
спіnбесі.аи. 

Прс;(станшІt-:ТhОІ ;(орсчним на :шкон(щанчоVІу рінні ни3начити кон

курсну ІІрОІІ.Сl\УРУ оGраНН}І ;lирсктора НАБУ і3 урахунанюІ\1 нжс іс

нуючого .аосві.J:у прове.аення конкурсних ві.аборів на вакантні посади 

в правоохоронних органах України. Така нор:v~ативна рег .. 1аментаuія 
забезпечить прозору, професійну та неупере.J:жену проuе.ауру обрання 

спраnді nисококnаліфікошших, nідпоnі.аа.:JьІшх та чесних кан.аи.аатіn па 

поса.ау LJ;иректора НАБУ, які :ш сnоЇ:\fИ аналітичними, психо .. 1огічними 
та фі:1іО~ІОІ'іЧНИ\ІИ }ІКОСПІ МИ 3VIOЖYTh ефеКТИ ННО рса~Іі:юнунати :шн;ЩНН}І 

ІІНЩО ОрІ'аНі3аІІ.іЇта :цііkНСНН}І ксріННИІІ,ТНа Щ1І'аНО\І, на }ІКИі1ІЮК~Ш,Т(а

ЄТЬСЯ попере.J:ження, вияв .. 1ення, припинення, розслідування та роз
криття корупційних правопорушень. 

СЕЛЕЗНЬОВ В. А. 

ТТаніоІІ<LІІ.ІІ~І і1 уІІіверситет <<0.-(есІ.ка юрІ1,L~ІЧІІа ака .. (е\Іія••. 

доuс1п кафсдрп орrапізацїі су;::ювпх та правоохорошшх opraпin. 
К<ІН;LЩШ І Юр11,·(11ЧН 11Х наук, )LOIIt'H І 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОГЛЯД НА РОЛЬ ПРОКУРАТУРИ 
ІІОЗЛ СИСП:МИ КРИМІІІЛ.ІІЬІІОЇ ЮСТИЦІЇ 

Pa.J:a Свропи ві.J:іграє важ.:Jиву ро .. 1ь в міжнщю.J:ному визнанні ро
боти с .. 1ужб пу6 .. 1ічного обвинувачення у .J:ержавах -учасниках. О..:::rним 

J актишшх напрямкіn роботи :иіжнаро..:::rпої оргапізаuії ста.:Jа пробле:\tа 

ро .. 1і прокуратури поза системи кри:иіпа.:JьІюї юстиuії. Оріснтиро:\t n 
uьo:\ty питанні. беручи .ао уnаги nідпоnі.ану практику Європейського 
Суі()і 3 І Іран JІЮіШЮ1, 30Крсма Н І'аJІу3і ІІрИНІІИІІіН СІІранеіUІИНОІ'О C)'J(O

IIOI'O ро3І'.НІJ\У, стає Рско\1сн)·ш1 (і}І CM/Rec (20 12) 11 Комітету міністрік 
Ра..:::rи Свропи. Реко:\tендаuія зазначає, що в тих ..:::rержавах, ..:::re націо
на .. lьна правова систе:\'rа надає пу6 .. 1ічним обвинувача:\'! певні обов'язки 
і пошюnаженпя поза систе:\юю кри:\tіпальпої юстиuії, їх :~лісія по .. 1ягас 
n то:\tу, шоб пре.Jстаn .. lяти загальні або публічні інтереси, :шхищати пра
nа .. 1юдшш та оспоnоположпі сnобо.аи, і :шбезпечуnати nepxoneпcтno 
11рана. 
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[();rонною rrpoGJrevroю стаt-:, rr~o у ;~окуrvrенті не r-ннначено конкретних 

r rоннонаженr-, rrрокуратури, $.1Кі vroжyтr-, aGo не rvroжyтr-, Gути r rокла;tені на 
rrрокурорін. Встанон;rено Jrиrrre ниjку ксрінних rrринциrrін rrrtщo їх ролі 

державного обвинувача поза системою кримінальної юст:иції, особливо 

в таких га.1узях, як цивільне й адміністративне право. 

Серед JаГ<LlЬІІИХ припuипіn варто зазначити такі: 
-обов'язки та пошюnажеппя прокурорів поза системою криміналь

ної юстиції поnипні чітко nстапошпоnатися законом :ш.JЛя уникнепня 
неtщно3начноп) т;ryrvraчcнн~r; 

- ~rк і н сфері криvrіншrr-,ноr'о rrpaнa, rrрокурори \ШЮТh никонунат11 

свої обов'язки та повноваження поза системою кри:мінальної юст:иuії у 

суворій відпові.J:ності із принципа:ми законності, об'єкт:ивності, cпpa

ne.J:"lиnocтi та безсторонності; 
- nпроnаджеппя паnого підхо.J:у у роботу оргапіn прокуратури, що 

характеризусться абсолютпою прозорістю і відкритістю, nо.J:почас до
тр~rrvrуючисr-, ЩJ(IIOHl)LHИX НИМОІ' СТОСОННО КОНфі;LСНІІіЙНОСТі ІІеННОЇ 

інформшІ.ії; 

-поведінка прокурорів має регулюватися відповідни:ми кодекса~ги 

ет:ики; 

-органи прокуратури пов:инні мати у своє:му розпорядженні необ

хідні фінансові ресурси для шшежного nиканання сnоїх обоn'язкіn по "За 

системою кримінальної юстиції. 
Окремо в Рско_\1СІІ}щrr.ії rtaІю;t~rтr,ot так :ншні cttettiam,нi rrrmrщиttи 

(}tKi :шстосовуютІ,с~r ;to rreвrrиx оGов\t:Jків та rювrюваженr, ttрокурорів) 
CTL)COHHO; 

а) ;~ocтyrry І'рома;~сr-,кості ,т~о rrpaнocy;L;L$.1 та 3асоGін rrраноного :шхисту; 

G) су;юних rrрона,т(жснh, н $.!КИХ rrpoкypop нистуttає голонною 

стороною; 

в) судових проваджень, в яких прокурор вступає або приє.J:нується 

як сторопа; 

г) пршщи юри.J:ИЧІІОЇ визпачепості та resjudicata, niдпoni.J:IIO .J:O яко
го рішення суду с остаточним та оскарженню пе під.1ягас. (Копnепція 
ttpo :шхист ttpaн ЛК)і[ИНИ і осноноrrо;rожних сноGtщ. ст. 44, ні,т( І JІІ1сто

ІШJШ 1950р.) 

Для крашого практичного розуміння того, як ці принцип:и :можуть 

застосовуватися до ко:мпетенції органів .J:ержавного обвинувачення 

Pa.J:a Європи JдійсІш"lа апа.1із та оцінку особшшостей функціонуnап
ня прокуратури n різних праnоnих системах держав-учасниць. Ста.1о 
очевидним, шо .J:ержаnи-учаспиці у:\юшю JЮЗ.J:ілились па .J:na табори. 
Пернt і oGvrcжyютr-, po;rr-, rryGJtiчниx об ни нуначін ниключно криv1іна"1 r-,но
ttраноною сферою, а JLpyr·i не нстаношtюютr-, точної коrvrttетенції, а її оG
сяг в різних .J:ержавах ві.йрізняється. 

Особливо помітна різниuя щодо ро.1і органів прокуратури в с:исте

мі загального права у французькій та в східноєвропейській (Респуб"lіці 
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МшІ;(оІш, Pm:itknкa фс;tсраІ(і~І, Україна) І Іраноних систс\шх. Яскраним 

І ІрИ К..ІІаіЮ\1 та КИХ ІІОННОНаЖС Н h ІІрокурорі Н t-:, 30КрС \13, 3аХИСТ І ІраН J(iTC і1 
або нс;(ісщатних осіб, ни3нанн~І або ануJІЮІШНЮІ ІІІJІюбін, рсt-:страІ~і~І 

виникнення чи припинення ціяльності комерuійних струкТ)'l), банкрут

ство. Також існують правові системи, в яких у щюкуlюра є обов'язки у 

сфері труцаnого праnа. па зразок, прецсташшцтnа іптересіn прапішшків 
у суцах . .Цо цругої групи пошюnажепь оргапіn пу6.1ічпого обnипуnачеп
пя па.1ежить яійспеппя коптро.1ю за оргапа1ш цержашюго упраnліппя 

та іНІІІИ\ІІИ ЮрИіLИЧНИ\ІІИ особа\ІІИ ІІІОіЮ HiJ·LIIOHiJ(HOCTi ЇХНhОЇ J·LiШІhHO<.:
Тl 3аКОН)', Н ТО\1У ЧИС.·Іl ІІІ.·І~ІХО\1 ОСКЩ1ЖСНН~І рІІІІСНh а)·l\11НІСТраТИННИХ 

органів. 

У Реко:\'rен.ааuії зазначено також про те, шо огляц функuій, які ви

конують органи проК)1)аТ)1ПІ у правових систе:\'rах держав - учасниuь 

Раци Єnропи, сnіцчить про :ша чпу їх різпшлапітпість, шо утрулпос к.lа

сифікацію за чіткими критеріями. Проте предсташшки пу6.1ічпого об
нинуначснн~І \ШЮТh f>аІ'аТО СІІіJІ hHOI"O. 

3аІ-аJІ hНОНИ3НаНО, 1110 1103а СИСТС\11010 КрИ \!І іНШІ hНОЇ ЮСТИ ІІ.іЇ ІІрокуро
р:И можуть оскаржувати су,аові рішення, ініціювати су,;:юве прова.ажен

ня, підтр:имувати позов у суді. У окре:\'ІИХ державах, наприк.1а.а Франuії 

або Бе.1ьгії, с.1ужба публічних обв:инувачів також уповноважена пі.а

тримуnати nepxoneпcтno праnа, захитати праnа і сnобо.аи гро~tа.Jяп, 

сприяти гар~юпі:шuії су.аоnої практики. У Республіці Mo.1.aona проку
рори УІІОВІІОВаЖСІІі ІН1\13ПІП1 J(ОКУМСІІТИ, \ІНПСріа.ІИ, іІІІІІУ іІІфЩНШІІіЮ 

ні,т( юрrщичІІИХ осіб ІІСJаJІСЖІІО ні,т( форми ІІ.ІаСІІОеті. У Ні,:tсрmІІІіtаХ 

ІІубJІЇЧІІИі1 ОбІН1ІІУІШЧ С Of11'HII0\11, IILO -l;LiikІIIOC \110ІІітор~1111' і ІІ<lІ'.:Іи,:шс 1а 

<.:JІужба\ІИ нині;Іnної рсt-:страІ(іЇ. У Pociticnкii1 Фс;(сранії І Ірокурор може 
3)'11 и ни ти :tію бу;Іn-нкоІ·о 11раноно1·о акта а;tмі ністрати нно1п орІ'ану. 

Варто зауважити, Реко:мен.ааuія надає державюt-учасниця:м право 

сююстійно визначають завцання органів ЩЮКJ'l)атури поза систе:мою 

кри1Ііпа.1ьпої юстиuії. паго.1ошуючи па пеобхі.апості обоn'язкоnого до

тримання прюшипу nepxoneпcтna пра nа та гарантуnапня праn і сnобод 
.1ІОДИІІИ, 

Можна ІІриі1ти ;ю ниснонку, 1110 у бyiLh ~Ікіі1 ;tсмократичніtі ;(сржані, 
нс:шJІсжно ні;L характеру сноїх обон'юкін, бу;Ln-то кри\1іна;1nнс, ІІині .. Іh
не, а.а~tіністративне або інше право, пуб.1ічні обвинувачі повинні ви

конувати свої обов'язки у повній ві.Jповідності з принципа :ми верховен

ства права, прав .1юдини та інших принuипів, які є фуН.Jамента .. lьними 
у ncix грома.аяпських та праnоnих суспі1ьстnах. Все ue nрахоnусться у 
процесі реформуnапня сучаспаї 1ю.ае.1і прокуратури України. 
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