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HaцiOira.-тьrпllt універсІпет «Одеська юрІLJ.Ичпа акаде:мія>>, 

.!юuснт кафс;:хри орrані-заuїі судових та правоохоронних органів, 

кап;:rидат юрпдичппх наук, доцепт 

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ 

Ві.апоnідпо до статті 7 Закону України <<Про прокуратуру>> ni.a 14 
жоnп1я 2014 року (,::rалі- Закон) одпісю зі скжс::юnих системи про

куратури України стано1шть СІІсніа;Іі:юнана антикоруІІІ(іtіна ІІро

куратура, }І ка упюркн-:тьси на І Іранах са\Іостіі1 нот структурно1·о 

ІІі_;Lро~ці;Іу у Гснсра~Іьніі1 11рокуратурі України . .Законо\11 3акріІІJІсно 

вичерпний пере .. 1ік функцій Спеuіа .. 1ізованої антикорупційної про
куратури: здійснення наr.1яцу за .аоцержання:\1 законів пі.а час прове

.Jеппя оператишю-розшукоnої .JіЯ.lЬІюсті, .Jocy.Jonoгo ро3слідуnаппя 

Націопа.lЬІІИ~f аптикорупuійшн1 бюро України; пі.JтрІнtашІя .Jержаn

Іюго обшпІуnачеІпІя у nі.JпоnідІшх проnаджеІпІях; пре.Jсташшцтnо іІІ
тсрссін 1110\ІаNІНИН<l aGo .іLСрЖаНИ Н CYJ(i у HИII<l.iLKaX ІІСрС,Т(GаЧСНИХ Ш1\І 
Законом і ІІ(m\t3аних і:1 коруІІІ(іtіними aGo ІІ(m\t3аНИ\ІІИ :1 коруІІІІ.ією 
правопорушеннями. 

До зага.1ьної структури Спеuіа.1ізованої антикорупційної проку

ратури nходять пентральпий апарат і територіа.1ьні фі.тІії, які ропашо

nапі n тих самих містах, n яких розташоnа ні територіа.1ьпі упраn.1іння 
Націона.1ьного антикорупційного бюро України, На nід~1іну ni.J систе
ми тстнпоріа.:tt,ш1х ttрокуратур. j.[Ka ві.іюGражас ІІОJ\Ї~І тстнпорїі Україttи 
на рСІ'ЇОІШ та інші а,цміністратшшо-тсриторіа~tьні о,цшшuі, >Ікі \tожуть 
ск.;ш;шпн.:n :1 міст і раtіонін, aGo І11УІІ раtіонін, структура СtІСІ(ішtі3онаної 
антикоруІІІІіііної І Ірокуратури ни3начш-:тьси місІІС\11 ро3таtttунанюІ тсри

торішtnю1х уttран.-Іінь Наttіоншtnноп) антикоруІІІ(іtіноІ'О Gюро України 

(ца,1і- НАБУ). 

Отже, ~южна зробити висновок, шо uентра.1ьний апарат і терито

ріа.lьпі фі.1ії. які утворюють систе~tу СпеціаліJоnююї аптикорупційної 
прокуратури (далі- аптикорупційна прокуратура) яn.1яють собою під

систс\1У орt'ані нІ Ірокуратури України 3 ни3начсНН}ІМ ні;(tюні;tних функ
ІІііі ику очо.-tює ксрінник Сttсt~іа~tі:юнаної антикоруtщіі1ної ІІрокурату

ри, икиtі Gc3ttoccpc,т(нno ІІіJ(ІІЩ1}ІJ(Кону~:-:тnс}І Гснсршtnному 11рокурору 

України. Все це свігшть про намагання законоцавuя акцентувати увагу 

на організапійній та функціональній автоно~tності антикорупційної 

прокуратури. 

Також, аnтоІю~пІість Спеuіа.1ізоnаІюї юпикорупціїпІої прокуратури 

3абезпечусться особ.11шостями Ті організації та .Jія.1ьності .ао яких ~юж
на Ні.іLНССТИ: ОСОG~ІИНОЮ ІІрОІ(С.іLурою фЩНІуНаНН}І ка;tрОНОІ'О cк.;ta;ly, а 

са\ІС чсрс3 ні;tкритиtі конкурсниіі нi.itGip кан;щ;штін на а)( \ІІі ністратинні 
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ІІО<.:<щи (ч. 1,2 ст. R-1 .Закону); нласна <.:труктура, ;ю $.!КОЇ нхо.Іt~Ітn І~сн
транnний а ІІарат і тсриторіалhні фіJІіЇ, ~Ікі ро:панІонуютhс~І н тих v1і<.:Ц~Іх, 

н иких ро3таІІюнані тсриторіалhні у11ранлінн~1 Н;шіона;ІhНО1'О антико

рупційного бюро України (ч. 4 ст. 8-1 Закону); окреме :місцеролашу
вання - в службових примішеннях Національного антикорупційного 

бюро України або n службоrшх приміщеннях Генеральної прокуратури 
України (регіональної чи 11ісuеrюї прокуратури). які ро:пашоnапі окре
мо nід інших с.1ужбоnих при11іщеш_, Генеральної прокуратури України 

(реІ·іона.ІІnної чи VІіСІІеної ІІІJ(Журатури) (ч. 3 ст. R-1 Закону). Також, 

антономніетn антикоруІІІІ.ійної І Ірокуратури 11рШ1НJІ}ІЄТhС~1 н обмежен

ня впливу на працівників антикорупційної прокураТ)1)И з боку керів

ниитва Генеральної прокураТ)'l)И - Генеральний прокурор України, 

його перший застушшк та заступпики пе мають праnа даnати nказіnки 

прокурорам антикорупційної прокуратури та здійсшаnати інші дії, які 

прямо стосуються реалізації прокурорами цісї прокуратури їхніх пошю
наженh (ч. 5 ет. R-1 Закону). 

О;rнак. анш1і3уючи окремі Ію.южсНН}І Закону України <<Про ІІро

К)'l)аТ)'l)У'> можна зробити висновок, що автономність антикорупційної 
прокуратури в деяких випадках зникає. Так, в ч. 3 ст. 7 Закону зазна
чено, що утворення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ви

значення Ті структури і штату здійсшосться Генеральним прокурором 

України за пого;:rженням 1 Лиректоро:м Націопального аптикорупuій
ІюІ·о Бюро. Стас .ІюІ·ічнс JШІитаншІ навішо Генсрат,ному 11рокурору 

УкраЇНИ, ~І КИЙ ОЧО"ІІОС С)lИJІУ СИСТе_V1У І Ірокуратури УкраЇНИ ІІОІ'О,І~ЖуВа

ТИ СВОЇ ріШСІJШІ ![[(ЩО Ш1ТШІЬ утворСJІШl Т<-1 ;Li~ІJJJ,llOCTi структурІІОl\) llЇ,!~

II03iliЛy І Ірокуратури України 3 ксрінником інІІ1ОІ'О ні;tоVІстна. ВихоNІЧИ 

3/(аНОЇ НОрМИ 3акону І !ОСТаЄ ЛО1іЧНС 3аІІИТаНН}І ЧОМУ TOlti ГснсрШ1hНИ~-і 
прокурор України не пого;:rжує утворення, визначення структурІ-І 

та штатної чисе.1ьності управлінь НАБУ. 1Іому рішення .Циректора 

Націопального антикорупційного бюро шодо nилrачешrя структури, 
штатної чисельності упраn.1інь Національного аrпикорупційного бюро 

nідпоnі;:rно до ч. 3 ст. 5 Закону України <<Про НаuіошLlьне аптикоруп
Іtіі1нс Gюро України>) ІІри~імаt-:тh<.:$.1 ниVІ саVІостійно, а не ІютреGує 1101'0-
іtжснюІ. Хоча <:ама ІІрОІІслура ІІрІ-вначенн$.1 ,!l,ирсктора НаціоналhНОІ'О 

корупційного бюро викликає певних зауважень. Так, в ч. 2 ст. 1 Закону 
України <<Про Наuіональне антикорупційне бюро України» зазначено, 

що НАБУ утворюється Президентом України відпові;:rно до uього та 

інших закопіn України, а лідrю ч. 1 ст. 6 nка :шного Закону Директор 
НАБУ прилrачасться па посаду за зго;:rою Верхошюї Ради України та 

3Hi.ІJhH}JЄThL}J J ІІОСа/(И Пре:1И}[еНПН1 УкраЇНИ Н 110р~І;tку. НИ3НаЧеНО\>1У 

ш1м 3аконом. Олнак, :1юначсні ІІшюжснюІ 3акону не ні;шоні,тtаютh 

Конституції України, оскільки в статті, 85, 106 Конституції України 
передбачається вичерпний перелік органів та поса;:rових осіб, призна

чати яких або згоду на призначення яких може здійснювати Прези;:rент 
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України aGo Верхонної Ра;ш України. А тоVІу 3акріІІ .. Іениі1 н Законі ІІО
р~ІЖЖ фор\1унанн~1 НАБУ не нііІІюні;шє конспнуІІіі1ю1\1 ни\юІ·а\1 і 

МОЖе Gути НСТаНОН .. Іениі1 Ті .. ІЬЮ1 ІІіС.·І~І ННеСеНЮІ НіJ(ІІОНііІНИХ 3\1іН ;ю 

Конститупії України. 

3 ог .. 1я..::rу на вшсидене,такий законо..::rавчий поря..::rок утворення, ви
лшчеппя структури та штату аптикорупuійпої прокуратури призnе..::rе 
,::ro nтрачання пе :ш.1ежності формуnапня та ,::rія .. 1ьності органіn проку
ратури України як с..::rшюї пе :ш.1ежпої системи. To~ty доці1ьІю позба
нити ;lиректора НАБУ ІюнноІшжснн~І ІІсрсіtGаченоІ'О ч. 3 ст. 7 Закону 
УкраЇНИ «Про ІІрОІ<уратуру•> ІІОПЩЖУІШТИ ріІІІСНЮІ Генсра;ІhНОІ'О І Іроку

рора України шодо утворення Спеціалізованої антикорупційної проку

ратури, визначення її струкТ)1)И і штату. 

JCKEJЩEl'OB Б. Ф. ОПІИ 

Націона..-тьни:іt універентет <<О ,Jеська юрн,J,Ична ака,Jе:-.rія». 

лоuснт кафсі]ри орrані-заuїі су,Jовпх та правоохоронних органів, 

капшr,Jат юри;::rичних наук 

МІСЦЕ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛЩУВАНЬ 

В ПРАВООХОРОННІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

Суттсnі перетворення n соціально-по .... :Іітичпо~t)~ економічному й 
..J)'XOШIO~fY житті України супроnо.J:Ж)1оться кар..::rипа .. 1ьшв,r перетnореп
Ішм ll<ЩЇ01l<1Jlbll01'0 J<1KOIIO,Ц<1L\CTLІa, рсфор.муШШШІ\1 llpa1IOШ1X СИСТС\1 і 

..::rержашю-праnоnих іпститутіn n..rra..::rи. у тому чис.1і систеии оргапіn до
су;юною p(HC .. ·IlilyHaHH~I, ІІраНОНС ІІОJІОЖСНН~І ИКИХ 3a3Hat-: lСТОТНИХ 3\lllH .. 
Пронс;(снн~І су;юно-ІІраноної рсфорVІи н Україні тісно Іюн\І:шнс :1 ни-
3Начснн~ІVІ ро ... Іі, МіСІІ~І, статусу, фуНІ<І(іtі і ІІОННОНаЖСНh І(ИХ 0р1·анін Н 

цержавному правоохоронному механізмі. 

Протяго~t останніх декі .. 1ькох років, що ~пшули в мо~tенту при
йняття ноnого Кри:иінальпого процесуальпого кодексу України, й..::rе 

рефор:иуnаппя систе:ии ..::rocy..::ronoro розс .. 1ідуnаппя. Пей пропес супро
nо.ажусться прийняттям поnих законодавчих положень та створепням 

НіJ(ІІОНііІНО НОНИХ J(СрЖаННИХ ОрІ'аНіН, УІІОННОНаЖСЮ1Х ~щіtіснюнати J(O

CYiiOHC рох .. :ІlіLунанн~І. 
Принпипово нови~t органом ста.1о .Jержавне бюро розс .. 1ідувань 

(,::ra.1i - ДБР), закон про яке був прийнятий 12 листопа,::rа 2015 року. 
Вказаний 3акон України визначає .Цержавне бюро розс .. 1ідувань як пен
тральпий орган nиконаnчої nлади, шо 3.J:ійспюс правоохоропну дія.lь

ність з ~1етою запобігання, nияnлеппя, припинення, розкриття та роз
сJІцунанн~І :1~10ЧИНіН. Ні,Т(НСССНИХ .іІО і1оІ·о КОVІІІСТеНІLіЇ (СТаТПІ J ). 
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