ДОБРОВШІЬСЬКИЙ Д. М.
Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>,
аспірант кафс;:хри opraнi-зaull судових та правоохоронних органів

ВИЗНАЧАЛЬНІ РИСИ ПРИНЦИПУ

НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПРОКУРАТУРИ
На ChOIXHHi ІІрОІ<уратура 3atiмat-: OJ(HC 3 ІІроні)·LНИХ \IIICILh у СИСТС\111
цержавних органів, забезпечення віJповідно цо пок.rш.J:ених на неї за
ВJ:ань ;::юцержання вимог закону в країні. Проте, на теоретично:\tу рівні
й у практиці функuіонування органів прокуратури України поки не ви

роб.lепо единого розу:~ліппя шо.ао поняття та о:шак такого прюшипу П
оргапі:шuії та .Jія.1ьпості, як незалежність.
С;Іі;t 3аунажити. ІІ[О ІІ.іі1 :шса.іLі І Іритаманні 3аІ-шІnні риси ІІрИНІ[ИІІін,
тоGто :ш СНОЕЮ сутністю усі ІІрИНІ[И ІІИ Ор1'3Ні3<ІІ[іЇ та ;[i}IJI hHOCTi 1Ірокура
Т)1УИ яв.1яють собою узага.т1ьнені прави.тш. Во.аночас вті.т1ення пр:инц:ипів
організаuії та .аія.1ьності проК)1)атури в реа..1ьне життя, застосування їх
на практиці забезпечує законність та обГрунтованість рішень, які при

ймаються

13 прокуратурі, і 13 сnою

чергу, іпюруnання цих припuипіn при

:шодить .ао не:мож.1иnості захисту прокуратурою праn і сnобод лю.ашш,
3аІ·а;rnних rнтсрссrн сусІІl.Іhстна та іLсржани,

J(O

ІюруrІІСНh 3акон(нанспш.

ПринІІИШ1 орІ'ані:шнії та іLі~І.Іnності 11рокуратури,
ІІСJаХJІСЖІІОСТі, ТаКОЖ С П1\І інструМСІІТО\-1, :ш

ccpciL }І КИХ і rrринни11
J(OII0\-101'010 J\Ін;ІИСТІ>L}І

мо)к.;І~1нkтh у<.:унсннs.~ rrрога.rин~1 та суrrсрс•rностсИ у нормах rrpaнa, нон~1
також opit:H'І'ИJIO\tІJІ,JІs.J т.Іумачснюr НЩ)\1 ~шконо;шнстна

t:

rrpo rrрокуратуру.

Волючас, :\южпа окрес ..1ити і шлпача ..1ьпі риси прюшипу пеза ..1еж

ності прокураТ)1ПІ.

1.

Історична обу:моn.1епість- по.1ягас

n то.иу,

шо паса.ипере.J прип

uип неJа.1ежності пеобхі.JІІИЙ д.1я фупкціопуІ3ання усісї прокурорської
систе~пт, а також обу:иоnлюсться ти:и, шо його іспуnапня та практична
рса;rі:шІ(Ї~І \Ю)І(..ІІИНі н ;(аЮ1Х історичних умонах. Історичниі1;(осні;r ІІО
ка3уt:,

1110

rсторrи станон.-ІСНН}І ІІрИНІ(ИІІУ нс3а;rсжносл rrрокуратури

vrat:

багату історію, на окремих етапах якої ЩЮКJ'l)атура була постав..1ена у
повну за.1ежність, а й неза.1ежність або не прого ..1ошувалася, або носи.1а
суто .Jе:юшративний характер.

2.

Нор:иатиІ3пість прюшипу не:ш.1ежності по.1ягас

:му закріп.1епі та nизпачеппі

13

n

його офіuійпо

чишю:\tу законо.Jаnстnі про прокуратуру

і насамІІсрсіLУ .Законі Україні <<Про 11рокуратуру•),

J(C у 11ункті 5 ча<.:тини
J статті 3 НЇН <.:форVІ)СІhОНаниі1 ~ІК «НС:ШJІСЖНЇ<.:Тh ІІрокурорін, IILO ІІСрСіL

бачає існування гарантій ві.а незаконного політичного, :матеріа ..1ьного
чи іншого вп ..1иву на ЩЮК)1Юра що.Jо прийняття НИ:\'І рішень при ви
конанні службових обов'язків>>.

3.

.Загальноnизпаність, тобто пршшип пеза ..1ежпості прокуратури с

пеобхі.аною у:\юnою функuіопуnаппя цього правоохоропного орган)~
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ІІрос;Іl,!~КОНУЄТhС~І

у ЧИСJІСННИХ актах MlЖHapOilHOI'O характеру та 3а

Кр1ІІJІЮЄТhСИ та гарантуЄТhСИ :ШКОНОіШНСТНОМ Hi.tlllOHi.UhHИM 3аКОНО,ІЩН

LТНОМ ІІСрСНаЖНОЇ 6iJІhiiiOL"Ti сучаСНИХ J~СрЖаН, 11~0 il03HOJI~H-: НИСJІОНІ1ТІ1
думку~ що принцип незалежності набув характеру зага.1ьношлнаного
міжнародного стан;:rарту функціонування прокуратури.

4.

Найбільш загальпий та оспоnоположrшй характер, шо озпачас,

шо пршшип не "Залежності прокуратури, поряд з іпши:ми принципами
її організації та діяльності, nпшшас па пpanone регулю nа пня nаж.тпших
<.:у<.:ІІі.ІІhНИХ HiilHOLИH, НаНКОЛО ~ІКИХ ниGу,Т(ОНУЄТhС~І СИСТС\Ш ІІраНОНОІ'О
рсІ'У-ІІюнанюІ функІ(іонунанни І Ірокуратури та .Іtсржани н І(і.юму.

5.

Універсальність,

тобто

принцип

неза.1ежності

прокураТ)1)И

є

обов'язковим не л:ише всеред:ині прокурорської с:истеми, але й поши
рюсться па інших суб!сктіn праnоnідпосип, які nетупають у праnоnід
посшш за участі прокуратури, Jаn;:rяки чо:му імператив дотри:муnатися
незалежпості сформульований беJnідпоспо

;:ro

копкрепюго суб'скта

та форму.ІІЮЕ оGон'и:юк .Іtо;tсржунатиоІ нсоGхі}(НОЇ ІІОНС.Іtінки суG'єктін
11рана 110 ні,І(НОІІІснню ;to 11рокуратури.

3

інІною Gоку. формулюєтhоІ

і обов'язок прокуратури поважати та не зазіхати на незалежність тих
суб'єктів, яким вона прита:манна в умовах побудови правової ;:rержави.

6.

Ко:мплексність та системність, тобто незалежність як принцип

оргапіJації та дія.1LІюсті прокуратури функціопус тільки у nJасмодії,
тобто nіп мас ко:мплекспий характер, а його практична реаліJація nза
с.vюоGу_\юшІсІш рС<-LІіJаІtісю іІІІІІ ИХ ІІрИІІІ(ИІІіВ ОІJІ'аІІі:>аціЇ та ;ti~ІJII>IIOCTi
ІІрокуратури, ОКрім ТОІ'О, і :>МіСТ lti>OI'O ІІJН1ІЩИІІУ МО Ж ІІа :>\Ісувати .,ІИІІІС
н контексті інІних :шеа;~ функІ~іонунаннs.~ 11рокуратури. Отже, 11ри ТJІУ
мачсннl та 3астосунаНН1 ІІрИНЦИІІ НС3а;ІСЖНОСТ1 ІІОНИНСН р031'..:1ИіШТИС~І

урахунаНЮІМ lНІІІИХ :шеа і[ 0]1І'аН13аІІіЇ та )[liOihHOCTl ІІрокуратури.
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