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Удосконалення окремих положень 
Закону України «Про прокуратуру»

Національні органи прокуратури
України, незважаючи на критику
деяких європейських організацій,
на сьогодні володіють тим обсягом
повноважень, що, певною мірою від-
повідають вимогам часу, потребам
суспільства, сприяють становленню
не лише демократії в Україні, але й
ринкової економіки. Таким чином,
вважаємо, що сукупно повноваження
органів прокуратури (що стосуються
питання забезпечення законності в
державному управлінні), хоч є не-
досконалими, проте не є такими,
що підлягають скасуванню, а таки-
ми, що потребують комплексного
вдосконалення. З огляду на це, наше
наукове дослідження, основною ме-
тою якого визначено сформулювати
конкретні пропозиції щодо вдоско-
налення Закону України «Про про-
куратуру», є вкрай актуальним та
доцільним.

Задля досягнення поставленої
мети передбачається проаналізувати

положення зазначеного Закону; ви-
явити існуючі недоліки; проаналізу-
вати зміст міжнародних актів щодо
функціонування прокуратури; сфор-
мулювати конкретні пропозиції з
удосконалення положень Закону
України «Про прокуратуру».

Регламентації повноважень проку-
ратури у своїх наукових працях приді-
ляли увагу такі вчені, як: А. М. Бак-
салова, Г. Гаврюшенко, К. Ф. Гуценко,
М. А. Ковальов, А. Лапкін, П. А. Лу-
пинська, І. Марочкін, Ю. В. Самборська.
Не применшуючи значення наукових
робіт згаданих авторів, все ж слід від-
мітити, що підняте нами питання по-
требує додаткового вивчення у світлі
тих змін, що відбуваються в суспіль-
стві та законодавстві.

Передбачені в законодавстві 
повноваження органів прокуратури
сприяють захисту як інтересів держа-
ви в сенсі системи адміністративних
апаратів влади, так і інтересів дер-
жави і народу України. При цьому,
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незважаючи на останні зміни в зако-
нодавстві про прокуратуру (які були
невиправдано направлені на обмежен-
ня компетенції цього органу влади),
прокурор і до сьогодні зберігає за
собою роль захисника інтересів дер-
жави і громадянина, що прямо пов’я-
зане із гарантуванням реалізації прин-
ципу законності в державному управ-
лінні, що, по суті, є важливим інстру-
ментом забезпечення захисту прав лю-
дини від зловживань владою органами
державної влади та органів місцевого
самоврядування, а також формою
прояву демократизму в державі.

Однією із найбільш важливих 
для демократичного суспільства є
така функція національних органів
прокуратури, як здійснення захисту
прав, свобод та законних інтересів
осіб, однак особливо важливе значен-
ня ця функція посідає у структурі
повноважень органів прокуратури,
що стосується забезпечення закон-
ності в державному управлінні, го-
ловним чином, зважаючи на те, що
захист тих осіб, що постраждали
внаслідок недбалого чи відверто
незаконного діяння органів держав-
ної влади, є прямою реалізацією зав-
дання держави, що стосується захисту
громадян у справах проти незаконних
дій органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування. Проте
в українських реаліях, як уже відзна-
чалось раніше в дослідженні, право-
захисна функція національних орга-
нів прокуратури в окремих питаннях
є здебільшого номінальною, мало-
ефективною та, відповідно, такою,
що не відповідає вимогам часу, хоча в
п. 2 ст. 4 Закону України «Про проку-
ратуру» закріплено правило, згідно з
яким органи прокуратури повинні
здійснювати захист від неправомір-
них посягань гарантованих Конститу-
цією, іншими законами України та
міжнародними правовими актами
соціально-економічних, політичних,
особистих прав і свобод людини і гро-
мадянина.

М. Косюта зазначає, що упродовж
усього періоду існування прокуратури
в різних країнах, навіть у феодально-
абсолютистських державах, цей орган
так чи інакше був причетним до захи-
сту інтересів людини, що випливало з
його головної функції – криміналь-
ного переслідування. Тривала й абсо-
лютна відсутність правозахисної функ-
ції у прокуратури в історії нашої дер-
жави пов’язана із тоталітарним ха-
рактером політичного режиму в
колишньому СРСР, що не давав про-
куратурі можливості проявити себе у
правозахисній діяльності, а в період
масових репресій 30–50-х років ХХ ст.
система прокурорського нагляду вза-
галі зазнала руйнації [1, с. 29].

Однак варто зауважити, що у 
процесі здійснення державного 
управління, органи державної влади
можуть своїми діями чи бездіяльністю,
а також своїми актами порушувати
права фізичних та юридичних осіб.
Проте чинне законодавство перед-
бачає, що у випадку ймовірного по-
рушення прокуратура може представ-
ляти інтереси в суді лише громадян,
тобто, на відміну від інших органів
державної влади чи органів місцевого
самоврядування не може захистити
права негромадян України, що, як від-
значає Р. Лемик, у контексті між-
народних норм про права людини є,
свого роду, недоречною дискриміна-
цією. У зв’язку з цим доцільно було би
внести відповідні зміни в положення
Закону України «Про прокуратуру»
[2, с. 233].

Поряд із тим,що правозахисна функ-
ція національних органів прокуратури
оминає негромадян України, також в
редакції Закону України «Про проку-
ратуру» від 1 грудня 2012 року відсутні
всі згадування про можливість захи-
сту інтересів в суді прокуратурою
юридичних осіб, хоча у пунктах 2 і 7
ст. 43 Конституційного договору між
Верховною Радою України та Прези-
дентом України, укладеному в 1995 ро-
ці, відзначається, що прокуратура

410

Публічне право № 1 (9) (2013)



здійснює нагляд за додержанням
законодавства з питань прав і свобод
громадян, захист майнових та інших
інтересів громадян, поряд із захистом
інтересів юридичних осіб та держави.
Таким чином, убачається необхідність
у конкретизації цього питання в зако-
нодавстві та закріплення всіх його
проблемних аспектів.

Також вважаємо, що органи про-
куратури повинні, серед іншого, пред-
ставляти інтереси юридичних осіб в
суді з низки питань, що викликані сучас-
ним станом економіки та негативних
проявів низької правосвідомості окре-
мих носіїв влади, суспільства та бізне-
су. Головним чином, бачимо доречним
доповнення Закону України «Про
прокуратуру» статтею 5-1 «Правоза-
хисна діяльність органів прокуратури
в процесі здійснення нагляду за дотри-
манням законів органів державної
влади та місцевого самоврядування»:

«1. Національні органи прокурату-
ри покликані захищати права фізич-
них та юридичних осіб. Захист фізич-
них та юридичних осіб від незаконних
діянь органів державної влади та міс-
цевого самоврядування є пріоритет-
ним завданням, тому органи прокура-
тури можуть в позасудовому порядку
порушувати справи за фактом пору-
шення органами влади прав людини,
групи осіб чи юридичних осіб за влас-
ною ініціативою, за їх (чи їх законних
представників) клопотанням чи скар-
гою, або за клопотанням чи скар-
гою органів державної влади, або за
вмотивованим повідомленням третьої
особи.

2. Правозахисна діяльність органів
прокуратури у сфері забезпечення
законності в державному управлінні
може відбуватись як позасудовим спо-
собом, так і шляхом захисту інтересів
у судовому порядку.

3. Національні органи прокурату-
ри можуть відкривати провадження
по факту порушення органами дер-
жавної влади чи місцевого самовряду-
вання прав юридичних осіб, якщо

стало достовірно відомо, що наявне
хоча б одне з таких порушень:

1) дискримінація підприємницької
діяльності органом влади конкретних
компаній;

2) встановлення органом влади
адміністративних та будь-яких інших
невиправданих бар’єрів для реалізації
підприємницької діяльності певної ком-
панії чи групи незалежних компаній;

3) лобіювання органом влади інте-
ресів окремих компаній на шкоду
конкурентам зокрема, та конкурент-
ному становищу на ринку загалом;

4) активна чи пасивна допомога
органу влади окремій компанії у про-
цесі рейдерського захвату іншої ком-
панії».

Регламентація правозахисних пов-
новажень прокуратури щодо юридич-
них осіб є досить позитивним досві-
дом для загальної правозахисної
практики у країні загалом, оскільки
захист інтересів суб’єктів господарю-
вання для будь-якої правової держави
є однією із пріоритетних функцій,
головним чином, у період остаточного
переходу від дикої постсоціалістичної
економіки до сталої ринкової еконо-
міки. Варто відмітити, що й до сього-
дні трапляються випадки, коли завдяки
допомозі окремих посадових осіб
органів державної влади чи органів
місцевого самоврядування недобросо-
вісні компанії створюють несприятли-
ві умови для підприємницької діяль-
ності іншої, або взагалі допомагають
цим компаніям захопити компанії-
жертви. Безспірно, що в таких ситуа-
ціях участь органів прокуратури є
визначальною та необхідною для не-
допущення незаконних дій органів
влади та порушення законних прав й
інтересів суб’єкта господарювання,
зокрема, зважаючи на незалежний
статус цього інституту влади, його
гарантії та повноваження.

Також потрібно відмітити, що
права людини (і в контексті адміні-
стративного права) необхідно розгля-
дати як такі, на які може посилатися
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юридична особа, оскільки норми
Європейської конвенції з прав люди-
ни [3], призначені для розширення
меж захисту компаній, проте, в тій
мірі, скільки дозволяє це їй зробити
природа самого права та її носія (на-
приклад, право на життя і т. п.), хоча
розуміння цього обсягу прав націо-
нальним законодавцем і ЄСПЛ значно
відрізняється (зокрема, Європейський
суд може порушити провадження по
справі внаслідок скарги уповнова-
жених осіб на діяння, приміром ор-
ганів виконавчої влади, в результа-
ті яких було «позбавлено життя»
юридичну особу). Проте необхідно
зазначити, що є й окремі безспірні
питання широти посилання на права
юридичних осіб за законодавством
України та прецедентною практикою
Страсбурзького суду в ряді випадків,
наприклад, визнається за підприєм-
ствами таке право, як право на спра-
ведливий і публічний розгляд справи
упродовж розумного строку незалеж-
ним і безстороннім судом, отже, ніхто
не може ігнорувати це право-принцип
щодо юридичної особи через те,
що воно нібито поширюється ви-
ключно на людей. Таке ж правило
поширюється і на такі конвенційні
права як: право на свободу думки,
совісті і релігії (ст. 9); право на свобо-
ду вираження поглядів (ст. 10); право
на свободу зборів і об’єднань (ст. 11);
право на ефективні засоби правового
захисту (ст. 13); право не зазнавати
дискримінації (ст. 14), так само як і на
права, регламентовані Додатковим
протоколом до Конвенції.

Зазначені вище права можна роз-
глядати як такі, що прямо пов’язані із
правозахисною роллю національних
органів прокуратури, головним чи-
ном, у процесі здійснення нагляду за
законністю, який, також повинен 
охоплювати мінімізацію (враховуючи
відновлення порушених прав) наслід-
ків зафіксованих порушень. Тому,
вважаємо необхідним передбачити в
Законі України «Про прокуратуру»

відповідну норму, яка надавала б
право юридичним особам звертатись
за захистом до прокуратури, представ-
ляти їхні інтереси в суді, насамперед
тоді, коли вищеперелічені їхні права
були невиправдано порушені органа-
ми державної влади чи органами міс-
цевого самоврядування.

Розглядаючи національні органи
прокуратури як правозахисний орган,
варто також звернути увагу не лише
на те, що в реалізації цієї функції 
вбачається особлива роль прокура-
тури у забезпеченні законності в 
державному управлінні, але й те, що
така функція буде дійсно корисною в
забезпеченні законності лише тоді,
коли такі повноваження вітчизняної
прокуратури будуть відповідати між-
народним стандартам. Звертаючись
до ряду галузей і інститутів міжнарод-
ного права, головним чином, права
прав людини та міжнародного кримі-
нального та гуманітарного права, мож-
на виокремити міжнародні стандарти,
що визначають права національних
правозахисних установ, наявність яких,
указує на ефективність реалізації пра-
возахисту окремою установою. Такі
стандарти були розроблені в рамках
Організації Об’єднаних Націй в її Ре-
золюції № 48/134 від 20 грудня 1993 ро-
ку «Принципи, що стосуються статусу
національних інститутів, що займаю-
ться підтримкою та захистом прав 
людини», які ще також відомі як
Паризькі принципи [4]. До цих прин-
ципів-стандартів входять, зокрема,
такі елементи:

1) принцип незалежності. У зв’яз-
ку з тим, що забезпечення заснування
та функціонування національних орга-
нів прокуратури Конституцією та спе-
ціальним законом не є вичерпною
гарантією їх незалежності від впливу
інших гілок влади, недержавних орга-
нізацій, фізичних чи юридичних осіб,
вважаємо, що оптимальне забезпечен-
ня законності діяльності органів дер-
жавної влади прокуратурою, головним
чином, що стосується унеможливлення
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порушення органами влади прав лю-
дини, є рівень державного фінансуван-
ня діяльності прокуратури України,
оскільки достатнє фінансування дер-
жавного органу завжди вважалось
важливою складовою його незалеж-
ності, особливо, що стосується його
правозахисної діяльності;

2) принцип співпраці зі всіма ор-
ганами влади й урядовими та не-
урядовими правозахисними організа-
ціями. Окрім того, що національні
органи прокуратури повинні прямо
співпрацювати з іншими органами
влади з метою забезпечення закон-
ності, також повинна бути співпра-
ця і щодо захисту прав людини. Така
співпраця є виправданою для всіх 
сторін:

a) для прокуратури – для того, щоб
більш ефективно здійснювати нагляд
за процесом дотримання органами
влади законів України. До того ж,
також потрібно звернути увагу й на те,
що така співпраця може бути корис-
ною для гарантування діяльності орга-
нів прокуратури в забезпеченні за-
конності, однак, лише тоді, коли чин-
ним законодавством буде передбаче-
но право органів прокуратури Украї-
ни на звернення до Збройних Сил
України, органів МВС та СБУ по допо-
могу, на які вони повинні будуть опе-
ративно реагувати. Так, убачаємо не-
обхідність, у доповненні Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» статтею 20-1
«Оперативне забезпечення повнова-
жень органів прокуратури», якою
передбачалось таке:

«Органи прокуратури України,
з метою оперативного виконання
своїх повноважень, тоді, коли є в
цьому необхідність, можуть зверта-
тися до Збройних Сил України (через
міністра Збройних Сил), органів МВС
та СБУ (через керівників апарату, на
рівні області чи міста, відповідно за
юрисдикцією) із клопотанням про
надання допомоги, на яке відповідні
керівники повинні оперативно реа-
гувати».

б) для всіх органів влади й урядо-
вих та неурядових правозахисних
організацій, у зв’язку з тим, що, відпо-
відно до ст. 8 Закону України «Про
прокуратуру» визначено, що вимоги
прокурора, які відповідають чинному
законодавству, є обов’язковими для
всіх органів, підприємств, установ,
організацій, посадових осіб та грома-
дян і виконуються невідкладно або у
передбачені законом чи визначені
прокурором строки. Тобто, органи
влади чи правозахисні організації, які
не наділені таким комплексом функ-
цій, проте, їм відомо про окрему (чи
комплекс) дію або бездіяльність, нор-
мативно-правовий, правовий акт, яким
порушено права людини чи групи
людей, або таке порушення може
мати місце у майбутньому і до таких
органів звернулись жертви, або не
звертались, проте, такі органи з влас-
ної ініціативи можуть звернутись до
органів прокуратури із тим, щоб ті, в
рамках співпраці, допомогли припини-
ти правопорушення чи відновити
порушене право.

Таким чином, вбачаємо необхід-
ність, у доповненні ст. 5-1 Закону
України «Про прокуратуру» (її фор-
мулювання наведене вище) частиною,
якою передбачається таке:

«Національні органи прокуратури
співпрацюють із судами та з органа-
ми законодавчої і виконавчої влади, з
урядовими й неурядовими правоза-
хисними організаціями усіх рівнів з
метою захисту прав людини. З цією
метою, органи державної влади та уря-
дові й неурядові правозахисні органі-
зації можуть звертатись до національ-
них органів прокуратури із петиціями
про захист прав людини чи окремої
групи людей, із клопотаннями про
співпрацю у подоланні порушень прав
людини чи у процесі відновлення
порушених прав, так само і заявляти
клопотання про надання допомоги у
проведенні розслідування порушення
органами державної влади прав люди-
ни у будь-який спосіб.
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Тоді, коли вбачається необхідність,
національні органи прокуратури мо-
жуть звертатись до інших органів дер-
жавної влади та урядових і неурядо-
вих правозахисних організацій з метою
отримання допомоги чи налагоджен-
ня, підтримання співпраці з метою
захисту прав людини від незаконних
посягань органів державної влади».

Викладене дає підставу конста-
тувати, що Закон України «Про про-

куратуру» потребує вдосконалення,
особливо в частині реалізації своєї
правозахисної функції. Запропонова-
ні нами зміни, звичайно, не є аксіома-
тичними. Навпаки, їхнє обговорення в
наукових колах та можливе коригу-
вання сприятиме приверненню уваги
до важливих питань реалізації функ-
цій органами прокуратури в Україні.
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У статті надаються пропозиції по вдосконаленню положень Закону України 
«Про прокуратуру». Аналізуються нововведення в цей Закон, звертається увага на
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В статье предоставляются предложения по совершенствованию положений
Закона Украины «О прокуратуре».Анализируются нововведения в данный Закон,
обращается внимание на его недостатки 

Ключевые слова: прокуратура, закон, совершенствование, международные
стандарты.

Мuravenko A. Perfection of the separate Law of Ukraine provisions is «About the
office» of public prosecutor

The propositions for improving the law of Ukraine «About the public prosecutor
service» were given in the article. The new entries are analyzed in order to show it’s
disadvantages.
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